
Amigos de El Doradito’s arbejdsområde er Murra Kommune, som ligger i det nordlige 
Nicaragua, i bjergene tæt ved grænsen til Honduras.
Murra-området lider under � ere onder, hvor fællesnævneren er fa� igdom. 
Fa� igdom har mange ansigter, bl.a. dårlig sundhedstilstand, ringe skolegang og høj børne-
døde lig hed, for blot at nævne nogle meget synlige udtryk. Ka� e er en sårbar afgrøde, og 
ka� ebønderne har ha�  svært ved at klare � ere års dårlige priser på verdensmarkedet for 
ka� e. Det har ført til en større fa� igdom og manglede udvikling i landkommuner som Murra.
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Venskabsforeningen Amigos de El 
Do ra dito arbejder med ud vik ling 
blandt ka� ebønder i Ni ca ragua.
Nicaragua er et ka� e-land. En stor 
del af ka� en dyrkes af små bønder.

Hvad du kan gøre!
Du kan melde dig ind i foreningen, der i øjeblikket tæller ca. 60 med lem-
mer. Det koster 200 kr. om året. Så er du med til at præge og udføre et 
aktivt og konkret stykke udviklingsarbejde, der ba� er!

Hos os er vejen til handling kort og omkostningerne er minimale. 

Du kan tilmelde dig via hjemmesiden www.eldoradito.dk/amigos 
eller ved at indbetale medlemskontingent (plus evt. stø� ebeløb) til konto 
8401 1094384 i Merkurbank (de � re første cifre er bankens registre-
rings nummer). Husk at anføre navn og adresse, samt telefonnummer og 
email-adresse.

Vil du vide mere, så kan du kontakte foreningen:

formand Mie Buus, tlf. 9799 1539, email miebuus@post.tele.dk
kasserer Søren Sommer, 4064 0667, sommer@pedersen.mail.dk

Du kan læse mere om foreningen på ovenstående hjemmesideadresse,  
og vi har en  blog (som vi deler med anpartsselskabet) på
www.eldoradito.dk/nyt, og desuden � ndes vi på Facebook.
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”Kend din kaffe – dyrk den selv” og ”Styrk lokal udvikling”.
Venskabsforeningen er tæt knyttet til Finca El*Doradito Aps. (www.
eldoradito.dk). Anpartsselskabet ejes af et mindre antal danske familier. 
Finca El*Doradito Aps. ejer og driver tre ka� e� ncaer (farme) på tilsammen ca. 
150 ha. Her dyrkes økologisk højlandska� e 1200 meter over havets over� ade 
under regnskovens skyggetræer. 
Fra starten var det tanken, at anpartsselskabets virke også skulle have en social 
dimension. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito blev dannet med de� e 
formål for øje i juni 2008.

Venskabsforeningens formål:
At arbejde for kontakt og venskab mellem danskere og ka� ebønder i Murra  ●

Kommune i Nicaragua.

At formidle kendskab til lokalbefolkningens situation til danskerne. ●
At formidle videnoverførsel. ●
At stø� e en række sociale formål gennem aktiviteter og projekter i samarbejde  ●

med lokale partnere, herunder byrådet og repræsentanter fra de lokale distrikter, 
bondeorganisationen UNAG, kvindeorganisationer, ungdomsorgansationer og 
lignende.

Her ligger Murra, i bunden af en dyb dal.

Hvad vil vi – hvad gør vi?
Venskabsforeningen Amigos de El Doradito arbejder 
med samfundsudvikling i bred forstand. Foreningens 
formål er rummelige og stø� en kan kanaliseres hen, 
hvor det største behov identi� ceres, og hvor vore lokale 
partnere både har ekspertise og handlemuligheder. 

Fra starten har vi arbejdet tæt sammen med loka le 
bønder – som en nødvendig og bevidst strategi.

Derfor arbejder vi i øjeblikket sammen med Murra 
Kom mu ne samt en bred vi� e af lokale orga ni sa tio ner 
og fore nin ger på at klar lægge deres visioner, behov 
og ønsker for udvikling. Det sker gennem en forun der-
søgelse som foreningen � nancierer. I løbet af sommeren 2009 munder den ud i en 
projek� ormulering og ansøgning til et udviklingsprojekt, der primært re� er sig mod 
kvinder, unge og børn.

Det har vi gjort:
2008 var et slemt år for folk i Murra. Voldsomme regnskyl bevirkede jordskred på 
de stejle skråninger, og mange huse blev ødelagt. Mange må� e � ygte fra deres hjem 
og stod på gaden.

I den situation var betænkningstiden kort, og i løbet af ca. 14 dage indsamlede for-
e ningen 14.000 kr., som blev sendt til Murra. Pengene blev brugt til nødhjælp til de 
familier der stod i en akut krise uden tag over hovedet.

I december a� oldt foreningen et stormøde for at a� lare interessen blandt folk i 
Murra for at indgå i et forpligtende samarbejde med Venskabsforeningen Amigos 
de El Doradito om en langsigtet udviklingsstrategi for området. Et bredt udsnit 
af lokale kræ� er sagde ja, og mødet dannede udgangspunkt for ovennævnte udvik-
lings projekt.


