
 

Nyhedsbrev nr. 7 – November 2011 
Vinteren i DK nærmer sig med hastige skridt, og vi er klar med friske nyheder fra det seneste ½ år i 

Foreningen. Vi vil dog allerførst nævne, at hvis du kunne tænke dig at besøge området, så er vi allerede nu 

ved at planlægge en guidet tur i efteråret 2012. (Læs om årets tur i dette nyhedsbrev). 

 

I juli måned ankom El*Doraditos længe ventede kaffe til Århus, nærmere betegnet til Kaffeagenterne, som 

har stået for importen til DK. – Det var skønt endelig igen at kunne nyde de gyldne dråber, vi er jo mange i 

Foreningen, der har en andel i kaffefarmen.  

 

Henover sommeren har bl.a. Inger Marie været aktiv med at informere om Foreningen og tillige sælge 

kaffen fra El Doradito ved et par sommerfester, samt ved et arrangement hos Casa Carola - en lille is-café i 

centrum af Århus - hvor hun havde inviteret folk til at komme. Ugen forinden havde de inviterede kunnet 

bestille kaffe til at købe (ristet til espresso eller til filterkande.)    

 

I forbindelse med en ny ansøgning – nu til Oplysningspuljen vedr. erfaringsudveksling mellem DK og 

Nicaragua omkring vold - kontaktede Gitte, Mie og Kirsten i løbet af sommeren forskellige krisecentre, 

Socialrådgiver-foreningen og Dansk Sygeplejeråd. - Oplysningspuljen giver nemlig støtte til forskellige 

civilsamfundsaktiviteter. Og Foreningen ønsker i samarbejde med Kirkekaffe at invitere direktør Bertha 

Flores eller projektleder Yovira Merlo Gomez fra Fundemuni og 1 repræsentant fra Program-kommitéen fra 

kaffekooperativet La Esperanza - til DK for at udveksle erfaringer omkring vold i familien. For selvom vold i 

familien er et fænomen, der er generelt verden over, er der store forskelle i de forhold der skaber volden, 

hvordan den opfattes og kommer til udtryk lokalt, samt hvordan man arbejder konkret med at udrydde 

volden.  

I slutningen af juli sendte vi så (for at være i god tid) en ansøgning på kr. 30.000 af sted med henblik på at 

invitere de pågældende til DK i maj eller juni 2012.  

Vi fik dog hurtigt svar tilbage, at ansøgninger for 2012 skal afsendes i 2012, så den bliver sendt igen i januar 

2012. 

 

D. 2. oktober blev der afholdt et Dansk-Nicaraguansk kulturarrangement - en Skype-Gudstjeneste i 

Grundfør Kirke - for fulde huse. Suppleant i Venskabsforeningens bestyrelse, sognepræst Kjeld B. Nielsen 

fyldte 50 år i august og som tak for det store arbejde, han gør for kaffekooperativet El Coyolar, der 

producerer kaffe til Kirkekaffe, havde de ønsket at stå for en ”live” Gudstjeneste via Skype samtidig med et 

lignende arrangement i Grundfør Kirke. - Meget interessant forløb! – Der er nemlig ofte en ret ustabil 

internetforbindelse til Nicaragua, hvilket også var tilfældet denne aften. Men det var forudset! – Så der var i 

forvejen blevet video-optaget optræden med sang, som blev afspillet, ind imellem Kjeld stod for en kort 

ceremoni i Grundfør Kirke. Festlighederne blev afsluttet med en herlig mexikansk buffet - og snak med bl.a. 

Gloria Carrión, som netop var ankommet på lynvisit til DK fra Nicaragua, på vej til en stor bog-konference i 

Frankfurt.  

 



Om aftenen dagen efter havde Foreningen inviteret 

interesserede til netop at møde Gloria, som vi havde bedt om at 

fortælle lidt om den politiske situation i Nicaragua - der er valg i 

november - og om projektet ”Libros para niños” (Bøger til 

børn). - Det blev en meget interessant aften.  

  

 
I midten af oktober rejste 8 af Foreningens medlemmer til 
Nicaragua: Mie og Gitte fra bestyrelsen, Jørgen Peter (Mies 
mand), Jesper (Gittes mand) og deres 3 piger samt Susanne 
Franck.  
Og senere – for en kortere periode – stødte Kjeld, hans datter 
og dennes veninde til selskabet. 
 

 
Rejsens formål var blandt andet at besøge projektet, 
Murra og Fincaen, hvilket var første gang for 
Susanne, Gitte og familie. 
Vedlagt dette nyhedsbrev er et indlæg fra Gitte og ét 
fra Mie. Og derudover lægger Mie en rejseberetning 
med billeder ind på hjemmesiden. 
Derudover var formålet for bestyrelsen at lave en 

midtvejs-evaluering af projektet, selvom projektet i 

oktober kun havde været i gang i 7 måneder.  

Og der var positive resultater.  

Både Fundemuni og repræsentanterne fra 

målgruppen udtrykker stor tilfredshed med 

projektet, som har været en øjenåbner for mange – 

både kvinder og mænd – og deres opfattelse af, hvad 

vold er. Flere kvinder er begyndt at melde til politiet, 

hvis de har været udsat for vold. Der er også nogle, der har taget hele vejen til Ocotal for at få hjælp 

gennem Fundemuni (psykolog- og retshjælp). Dette som en direkte effekt af workshops og større 

arrangementer, finansieret af ”vores” projekt. Eksempelvis workshoppen omkring ”Vejen til rettigheder”, 

hvor en repræsentant fra politiet fortalte om, hvordan man laver en anmeldelse, hvis man skal melde 

nogen til politiet for vold. Undervisningsministeriet (MINED) deltog med 2 repræsentanter, retsvæsnet med 

én repræsentant, og derudover var den evangeliske og den katolske kirke repræsenteret. Nævnes kan også, 

at workshoppen ”Ny maskulinitet” har givet stof til eftertanke hos mændene. 

Ved et arrangement, der blev afholdt på gaden udenfor Casa Materna i Murra, deltog ca. 80 personer, flest 

ude fra landsbyerne, men også fra selve Murra. Her læste kvinderne poesi op, som de selv havde skrevet 

om deres egne oplevelser af vold. Der blev også lavet en konkurrence, hvor mænd skulle skifte ble på en 

baby på mindre end et minut.   

Etableringen af selvhjælpsgrupper er godt i gang, og i 4 af landsbyerne er de veletablerede. 

 

Vi håber, at dette nyhedsbrev inspirerer dig til at informere venner og bekendte, da vi altid har brug for at 
få nye medlemmer. Vi vedlægger indbetalingskort for kontingent 2012, som bedes indbetalt senest d. 15. 
januar 2012. – Og du kan altid hente mere information og se tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside: 
http://eldoradito.dk/amigos/  
 
Du / I ønskes en glædelig jul samt et godt nytår! 

- Indkøb af 8 par gummistøvler til besøg på Finca El Doradito 

http://eldoradito.dk/amigos/

