
 

Nyhedsbrev nr. 8 / Juli-August 2012 

Sommerferien er for de fleste ved at være slut og et friskt nyhedsbrev ligger klar - mest omhandlende vores 

gæster fra Nicaragua og de aktiviteter, vi gennemførte sammen med dem. 

Men allerførst skal det nævnes, at den seneste kaffehøst fra El*Doradito netop (midt i juli) er ankommet! 

Så der er nu mulighed for igen at bestille lidt kvalitetskaffe for interesserede - henvend dig/jer blot hvor 

du/I plejer.   

Som nævnt i sidste nyhedsbrev søgte vi Oplysningspuljen om midler til at invitere 2 samarbejdspartnere til 

henholdsvis Venskabsforeningen og Kirkekaffens Støtteforening til Danmark i et par uger for udveksling af 

erfaringer omkring forebyggelse af vold i familien/vold mod kvinder.  Ansøgningen skulle indsendes pr. 1. 

marts - og stor var vores glæde, da vi allerede d. 12. marts fik det positive svar, at vi havde fået bevilget kr. 

25.000,- til formålet. 

Venskabsforeningen inviterede Fundemunis direktør, Bertha Lilliam Flores og Kirkekaffens Støtteforening 

inviterede sekretær Iveth Arauz fra Kaffekooperative El Coyolar. Og d. 19. maj ankom de til Billund 

Lufthavn, hvor de blev modtaget af Kjeld B Nielsen fra Kirkekaffe samt Søren Sommer Pedersen og Kirsten 

Hansen fra Venskabsforeningen, hos hvem de boede den første uge af besøget. 

De første par dage blev brugt til akklimatisering, småture o. 

lign. – og hvor heldig kan man være! Fra dag 1 skinnede 

solen – ja, et herligt sommervejr satte ind - og fortsatte alle 

14 dage, de var her. Så vores (og deres) frygt for at det 

skulle blive for koldt for dem, blev aldeles gjort til skamme. 

- Absolut en perfekt velkomst! 

Fra tirsdag d. 22. maj og fremefter startede de officielle 

arrangementer med nogle (for alle parter) meget 

interessante og udbytterige besøg.  

Først gjaldt det erfaringsudveksling på 3 kvindekrisecentre i 

henholdsvis Kolding, Aabenraa og Sønderborg. På 

krisecentrene er der mulighed for at bo i op til 3 mdr., mens 

det faste personale undersøger muligheden for en mere 

permanent løsning. Samtidig søger de i tæt samarbejde 

med de ulønnede frivillige at opbygge ro og stabilitet for kvinder og børn. Da centrenes faste offentlige 

tilskud til bl.a. personale er små, har alle centre derfor en meget stor stab af ulønnede frivillige, som især 

står for omsorg og aktiviteter - det at få skabt en hverdag. Selvom midlerne er små (i dansk målestok) og de 

frivillige arbejder hårdt for at få flere midler til at skabe en god dagligdag, gjorde det alligevel stort indtryk 

Iveth, Kirsten og Bertha i den danske sommer. 



på Iveth og Bertha, at der reelt fandtes så velfungerende krisecentre. Det findes nemlig ikke i Nicaragua, 

men ønsket og behovet herfor er stort.    

 

På Krisecenter Kolding forklares det til Iveth og Bertha, hvad børn - ved ankomsten til centret - modtager fra Maryfonden 

Og derfor som en naturlig overgang fra erfaringsudvekslingen på Krisecentrene gik turen til Familiebostedet 

Ellengården i Århus. Et sted, hvor kvinderne med deres børn kan bo - efter opholdet i krisecentret - i op til 

et år. Det gjorde endnu mere indtryk på Bertha og Iveth, at der var mulighed for at bo beskyttet i så lang 

tid. – Der findes dog ikke mange af den slags bosteder i resten af landet. 

Pinselørdag var der heldagsarrangement i Andelssamfundet Hjortshøj - et socialt/økologisk eksperiment 

baseret på - at skulle være et overskueligt og bæredygtigt lokalsamfund. Netop i denne weekend var der 

festival, så der var rig mulighed for at opleve, hvordan et økologisk og bæredygtigt bofællesskab fungerer.  

Pinsedag havde Kjeld B. Nielsen, sognepræst i bl.a. Grundfør, arrangeret at Iveth og Bertha kunne opleve 

hvordan en gudstjeneste foregår i DK. Og de stod herefter for at oplyse om arbejdet og dagligdagen i 

kaffekooperativet El Coyolar tillige med udskænkningen af kaffen herfra.  

2. pinsedag var der mulighed for at se en dansk folkeskole, mens børnene var på pinseferie. 

Til stor forundring for Bertha og Iveth havde vi fortalt dem, at vi i Danmark også har krisecentre for mænd! 

Og det måtte jo forklares og ses, så tirsdag d. 29. maj besøgte vi Mandekrisecentret i Århus og de fik et 

indblik i, hvilke problemer / kriser, der er årsag til at også mænd kan have brug for støtte, hjælp og 

vejledning.  

Dagen efter var der 2 arrangementer på programmet, først et besøg hos Mødrehjælpen, som ikke er 

garanteret fast offentlig støtte og derfor meget afhængig af at skulle søge fondsmidler. For tiden kører de 

et projekt ”Ud af voldens skygge”. - Det er specielt kvinder, der er i gang med at komme ud af et forhold, 

som Mødrehjælpen støtter.  - Også et meget relevant besøg at udveksle erfaringer omkring. 

Om aftenen var offentligheden inviteret til at mødes med Iveth og Bertha for direkte at få indblik i, hvordan 

det er at have viet sit liv til at udvikle sit lokalsamfund på godt og ondt i et meget fattigt land! 



Arrangementet blev afholdt på Kvindemuseet i Århus, hvor der var rig lejlighed til at stille spørgsmål til 

dem. Et meget vellykket arrangement med stort fremmøde! 

Og så var det ved at være slut: Den sidste dag blev Iveth og Bertha guidet rundt i den smukke natur i 

Nordjylland af Jørgen Peter Kjeldsen, hvor han og Mie Buus bor, hvorefter de kørte dem til Billund meget 

tidligt dagen efter for at de kunne vende tilbage til dagligdagen i Nicaragua. 

 Imellem besøgene blev der også tid til sammen med Bertha dels at se på, hvad der var gennemført, og 

hvad der ikke var nået at blive udført af aktiviteterne i vores projekt i Nicaragua ”Ret til et liv uden vold” og 

hvorfor - samt at diskutere hvad et nyt projekt skulle bestå af. - En meget værdifuld effekt at dette besøg 

har været, at vi har fået et meget tættere forhold til Bertha, som har stor betydning for vores fremtidige 

samarbejde. Læs mere om besøget på http://rettiletlivudenvold.dk/aktiviteter/vold_i_familien_DK-Nic.pdf  

 Men der er jo også sket andet siden sidst: Kort inden besøget fra Nicaragua afholdt Venskabsforeningen d. 

14. april sin 5. - vellykkede - generalforsamling på det sædvanlige sted, Silkeborg Bad. Dog mangler vi at få 

lidt udfordring / feedback / friskt pust / eller større deltagelse af foreningens medlemmer! - Efter den 

officielle Generalforsamling viste Gitte og Jesper Frandsen billeder fra og berettede levende og begejstret 

om familiens rejseoplevelser i Nicaragua i oktober 2011. 

Afslutningsvis var der et indlæg af Chris Kjeldsen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet om 
udvikling af landdistrikter med udgangspunkt i danske erfaringer.  
 
Venskabsforeningen har også siden sidst modtaget en velargumenteret og meget grundigt gennemarbejdet 

projektansøgning på en ny internetcafé til styrkelse af uddannelsen i Murra - fra en helt nydannet 

Venskabsforening til vores forening (Comité de Amigos de Dinamarca). En forening hvis bestyrelse består af 

mange velkvalificerede folk bl.a. fra Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Casa Materna samt 

civilsamfundet og kommunalbestyrelsen m.fl. 

Ansøgningsbeløbet var dog meget større end Venskabsforeningen kunne løfte, så derfor iværksatte vi en 

indsamling blandt vore medlemmer, som resulterede i at vi kunne donere kr. 12.000,-, til bl.a. ekstra 

computere og en printer. Og så kunne internetcaféen komme i gang, efter at komitéen i foråret fandt et 

sted at etablere caféen samt fik installeret internetforbindelsen. - - Og ved ét af projektets afholdte 

”folkemøder” i Murra her i juni, hvor der bl.a. blev orienteret om den nye antivold-lovgivning, blev den nye 

internetcafé også indviet under stor festivitas og med exceptionel stor deltagelse.   

Vi håber, at dette nyhedsbrev inspirerer dig til at informere venner og bekendte, da vi gerne vil have flere 
medlemmer. Og du kan altid hente mere information og se tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside: 
http://eldoradito.dk/amigos/  eller kig ind på projekthjemmesiden: www.rettiletlivudenvold.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sekretær: Kirsten Hansen 

 

.  

http://rettiletlivudenvold.dk/aktiviteter/vold_i_familien_DK-Nic.pdf
http://eldoradito.dk/amigos/
http://www.rettiletlivudenvold.dk/

