
 

Nyhedsbrev nr. 9 / November 2012 

Årets sidste nyhedsbrev er klar! Og selvom der kun er gået 3 mdr. siden seneste 

nyhedsbrev, er der alligevel en del at berette: 

I august afholdt anpartsselskabet Finca El*Doradito et informationsmøde i Århus, 

hvor Venskabsforeningen også deltog for at orientere om vores aktiviteter.  En god 

idé, som vi i Venskabsforeningen besluttede at følge op på. Også fordi nogle af 

foreningens medlemmer havde ytret ønske om et arrangement af mere social 

karakter end vores generalforsamling, som jo fokuserer meget på information og 

beslutningstagning.  

Så søndag d. 21. oktober - sidste dag i efterårsferien – løb vores arrangement af 

stablen i de smukke lokaliteter hos Elbek og Vejrup i Århus. Der var både noget til 

ganen: kaffe, kage og et typisk nica-måltid ”gallo pinto”. - Noget til øjnene: udstilling, 

salg af ristede kaffebønner og gaveartikler. - Og til hjernen: information om 

Foreningen og Fincaen samt ikke mindst nogle meget levende og skønne personlige 

beretninger fra Caroline på 10 og Victoria på 8 om deres oplevelser af mødet med en 

anden kultur i Nicaragua. Det var en succes!   Vi er rigtig glade for det store 

fremmøde, som udover 5 nye medlemskaber generede et overskud til foreningen på 

kr. 1.350.   

 

 

 

I sidste nyhedsbrev fortalte vi om besøget 

af Bertha Flores, Fundemuni og Iveth 

Arauz, Kaffekooperativet El Coyolar – fra 

Nicaragua, hvis rejse var finansieret af 

Oplysningspuljen. Og vi kan nævne, at vores 

Caroline og Victoria passer kaffeboden i 

pausen, hvor der sælges ristede kaffebønner 

samt kaffeposer syet af en kvinde i Murra. - 

Bemærk kaffeplanten til højre i billedet. 



afrapportering til CISU blev godkendt med en meget positiv tilbagemelding - for vel 

gennemførte arrangementer.– Det er vi selvfølgelig meget stolte over og glade for!  

I slutningen af oktober og 10 dage frem var 3 af foreningens og kaffeselskabets 

medlemmer på projektbesøg specielt for at følge op på arbejdet på fincaen. – Og var 

så heldige at besøget faldt sammen med indvielsen af vores nye internet café i Murra 

– også omtalt i sidste nyhedsbrev - således at de kunne deltage i selve indvielsen, se 

billedet herunder:  

 

Således har Fundemuni nu mulighed for at 

afvikle de planlagte workshops i brugen af 

computer og internet for det lokale 

sundhedspersonale og politi i Murra. 

Derudover har vi netop modtaget sidste nyt 

fra Bertha om, at alle de øvrige aktiviteter 

bliver afviklet efter planen og med succes.  

Da projektet officielt afsluttes til april 2013 rejser formand, Mie Buus, kasserer 

Søren Sommer Pedersen og sekretær Kirsten Hansen til Nicaragua i februar 2013 for 

at lave den afsluttende projektevaluering. – Vi regner dog med af få tilladelse fra 

CISU til at strække ”Ret til et liv uden vold” et par måneder længere frem, da meget 

kraftige regnskyl, høsten af kaffe og det netop overståede kommunevalg 2. november 

har forsinket nogle af aktiviteterne. På denne måde vil vi forhåbentlig opnå at få en 

kort overgangsperioden, indtil vores næste projekt starter op. For ja, vi er i gang 

med at planlægge et nyt projekt.  

Vi er også i gang med at planlægge en ny guidet tur for foreningens medlemmer til 

Murra – formentlig den sidste uge i nov. – første uge i dec. 2013. Så har du tid og lyst 

var det måske en idé allerede nu, at få det med i næste års ferieplanlægning. 

Vi håber, at vores nyhedsbreve og øvrige aktiviteter fortsat vil inspirere dig til at 

støtte befolkningen i Murra. - Måske har du også nye idéer til, hvad der kan tages fat 

på, eller måske har du selv lyst til at deltage i en eller anden grad?! 

Vi vedlægger indbetalingskort for kontingent 2013, som bedes indbetalt senest d. 15. 

januar 2013.  

Du kan altid hente mere information og se tidligere nyhedsbreve på vores 

hjemmeside: http://eldoradito.dk/amigos/ samt følge med i hvad der sker i ”Ret til et 

liv uden vold” på denne hjemmeside: www.rettiletlivudenvold.dk 

Du ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår! 

http://eldoradito.dk/amigos/
http://www.rettiletlivudenvold.dk/

