
Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark.

Nicaragua i Mellemamerika er et af de fattigste lande i Amerika.

Den danske venskabsforening Amigos de El Doradito arbejder med ud vik-
ling blandt de fattige kaff ebønder i landet.

Venskabsforeningens udvalgte arbejdsområde er Murra Kommune i det 
bjerg rige, nordlige Nicaragua, tæt ved grænsen til Honduras.

Fattigdommen på stedet giver sig blandt andet udtryk i dårlig sundheds til-
stand, ringe skolegang og høj børnedødelighed.

Hvad du kan gøre:

Hvis du synes, at Venskabsforeningen Amigos de El Doradito’s 
arbejde er interessant og værd at støtte, kan du tilmelde dig via 
foreningens hjemmeside: www.amigos.eldoradito.dk og indbetale 
medlemskontingent til Merkurbank, reg. 8401 kontonr.1094384. 

Medlemskab koster 200 kr. om året.

På kontoen kan du også indbetale støttebeløb.

Venskabsforeningen kan kontaktes direkte:

formand Mie Buus, tlf. 9799 1539, email mie@altiboxmail.dk
kasserer Søren Sommer, tlf. 2515 2728, email sommer.pedersen57@gmail.com

Du kan læse mere om foreningen på ovenstående hjemmesideadresse 
og på Facebook.
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D y r k  k a f f e  o g  s t y r k  d e n  l o k a l e  u d v i k l i n g
Venskabsforeningen er tæt knyttet til Finca El*Doradito ApS 
(www.eldoradito.dk), et anpartsselskab som ejes af en kreds af danskere. 

Finca El*Doradito ApS ejer og driver en non-profi t kaff efarm i Murra-
området. Her dyrkes højlandskaff e efter bæredygtige principper med 
respekt for biodiversiteten i regnskoven. 

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito blev oprettet i 2008 for at 
styrke den sociale dimension i anpartselskabets virke.

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

Kommune i Nicaragua.

 ● At udvikle og støtte socialt arbejde i Murra Kommune i samarbejde med 
lokale myndigheder og organisationer.

 ● At formidle kendskab blandt danskere til lokalbefolkningens situation.

Husene i Murra ligger langs stejle skråninger.

Hvad har vi gjort?
Kort efter oprettelsen af 
Venskabsfore ningen i 2008 
blev Murra udsat for vold-
somme regnskyl og jord-
skred. Mange stod uden hus 
og hjem. På kort tid indsam-
lede foreningen 14.000 kr. 
som blev brugt til akut nød-
hjælp.

I 2009 afholdt foreningen 
forskellige workshops i Murra 
for at afdække behovene. 
Det resulterede i en række 
min dre projekter, blandt 
an det oprettelse af en inter-
netcafé.

Arbejdet i de forskellige workshops resulterede endvidere i, at der i 2010 blev ud-
formet et 2-årigt projekt: ”Ret til et liv uden vold”. Projektet sluttede i 2013, men 
blev i 2014 fulgt op af et nyt projekt, ”Drømmen om et bedre Murra”, som løber 
frem til 2017.

Begge projekter støttes af  Civilsamfundspuljen under CISU, der fi nansieres af 
Danida, og organiserer danske NGOers udviklingsarbejde i andre lande.

”Drømmen om et bedre Murra” har som hovedpunkter:
 ● dannelse af spare-låne grupper,

 ● dannelse af nye selvhjælpsgrupper,

 ● forebyggelse af kærestevold og fremme af ligeværdige relationer i unge par.

I 2014 er endvidere oprettet en studiestøtteordning, hvor en kreds af Venskabs-
foreningens medlemmer har forpligtet sig til hver at betale 1000 kr. om året i fem 
år til støtte for, at en fattig familie kan sende deres datter eller søn videre i secun-
daria, der svarer til studentereksamen.

Venskabsforeningen samarbejder med den 
lokale kvindeorganisation FUNDEMUNI. 
Fotoet er fra en workshop arrangeret af 
denne organisation i landsbyen San Pablito.


