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Formandsberetning. 

Denne formandsberetning dækker perioden fra 4. april 2014, hvor sidste generalforsamling fandt 

sted, til den 19. oktober 2014, hvor denne ekstraordinære generalforsamling finder sted.  

 

Anledning til afholdelse af ekstraordinærgeneralforsamling. 

Der var i bestyrelsen flertal for at flytte generalforsamlingen til samme dag som ’Nicadag’, der 

traditionelt afholdes i oktober. Hidtil er Venskabsforeningens generalforsamling blevet afholdt 

samme dag som generalforsamling i Finca El*Doradito ApS.; men det har til tider været under 

tidspres og med sparsom tilslutning. Venskabsforeningens bestyrelse har således fundet det mere 

hensigtsmæssigt at afholde generalforsamling i forbindelse med medlemsarrangementet 

’Nicadag’, hvor der ofte er et godt fremmøde. 

Bestyrelsen bestod i den pågældende periode af Mie Buus (formand), Gitte Frandsen 

(næstformand), Kirsten Hansen (sekretær), Søren Sommer (kasserer), Inger Marie Just og Torben 

Herfelt. 

 

Lidt foreningshistorik. 

Venskabsforeningen blev startet i 2008, som det sociale ben til Finca el*Doradito. Vi skønnede, at 

der var behov for at arbejde på 2 fronter – en kaffeforretningsdel og en social del. Da 

kaffeforretningen jo er koncentreret om at dyrke noget godt kaffe i Murra, blev 

Venskabsforeningens aktiviteter naturligt nok også koncentreret om Murra Kommune; men med 

vægt på at støtte sociale projekter og initiativer, som det er formuleret i vedtægterne.  

Allerede i 2008 og kort tid efter foreningens opstart opstod der en nødsituation i Murra. 

Voldsomme regnskyl skabte jordskred, og flere familier blev med et slag hjemløse. Foreningen 

lavede en indsamling og pengene gik til nødhjælp i Murra.  

Kort derefter holdt vi et stort offentligt møde med folk fra Murra, og der blev formuleret en 

hensigtserklæring på et videre samarbejde. Vi fik efterfølgende lavet en analyse/forprojekt, der 

afdækkede behov og ressourcer i Murra. Et af de problemer, analysen pegede på, var vold i 

familien.  

Derfor blev organisationen Fundemuni valgt som partner – en organisation, som nogle af os 

kendte i forvejen som en velfungerende organisation, der arbejder med udsatte kvinder, børn og 

unge. Fundemuni har kontor i Ocotal og opererer med forskellige projekter på landet i Nueva 



Segovia, det departement som Murra kommune er en del af. Foreningen finansierede for egne 

midler et miniprojekt, som skulle vise, om vi kunne finde ud af at arbejde sammen. 

Fundemuni har mange års erfaring i at arbejde indenfor det felt, der handler om vold i familien. De 

arbejder fortrinsvis i og omkring Ocotal, så derfor bestod udfordringen bl.a. i at træde ind og 

arbejde i Murra, den fjernest beliggende kommune i departementet. Det mente vi kunne lade sig 

gøre, hvis det skete i samarbejde med en lokal partner som f.eks. Casa Materna, det lokale 

mødrecenter. Det var et oplagt valg, fordi centeret var i tæt kontakt med unge gravide kvinder 

med sociale problemer. Det viste sig dog senere, at det ikke lige var så nemt. Casa Materna var 

dengang drevet af den sandinistiske bondeorganisation UNAG, som organiserede nogle bønder i 

kommunen, men ikke alle. Desuden havde Casa Materna ikke så mange ressourcer – hverken 

økonomiske eller menneskelige.  

I 2010 skrev vi en ansøgning til et udviklingsprojekt ”Ret til et liv uden vold”.  Vi ansøgte hos 

Projektpuljen, som i dag er erstattet af Civilsamfundspuljen. Vi fik bevilliget projektet, som 

startede op 1. april 2011 og sluttede sidste år 31. marts 2013.  

 

Aktiviteter siden sidste generalforsamling april 2014 i henholdsvis Danmark og i 

Nicaragua.  

Danmark: I DK holder foreningen regelmæssige bestyrelsesmøder, hvor aktiviteter planlægges og 

opgaver fordeles. Der er i perioden blevet afholdt tre bestyrelsesmøder. Der er i perioden udsendt 

to nyhedsbreve, som udkommer to gange om året. Nyhedsbrevet har på de seneste fået vores 

logo på. 

 

Projekt Drømmen om et bedre Murra. 

Som vi tidligere har informeret om, har foreningen søgt om støtte til et nyt projekt i Murra. 

Projektet er en forlængelse af det afsluttede projekt ”Ret til et liv uden vold”, hvor der blev dannet 

en række selvhjælpsgrupper i Murra. 

I juni fik vi godkendelse af CISU til projekt ”Drømmen om et bedre Murra” med opstart 1. juli. 

Projektet løber over 3 år, og støtten fra CISU beløber sig til 849.480 kr. 

Hovedkomponenterne er: 

 Dannelse af spare-lånegrupper i de eksisterende selvhjælpsgrupper. 

 Dannelse af nye selvhjælpsgrupper i Murra Kommunes nordlige del. 

 Forebyggelse af kærestevold og fremme ligeværdige relationer i unge par. 



Det skabte travlhed hos vores partnerorganisation Fundemuni i Ocotal. De er desværre gennem 

det sidste halvår blevet til en mindre organisation, og de har været igennem en omorganisering, 

der har kostet tid og ressourcer. Da vi mødte den nye ledelse med Ana Patricia Martínez i spidsen 

under forløbet til Fælles Færdiggørelse i februar, fik vi dog det indtryk, at de er både 

fortrøstningsfulde og effektive. Heldigvis fortsætter Chilo, som er den person, der hovedsagelig 

tager sig af implementeringen af aktiviteter i ”marken” med at arbejde med selvhjælpsgrupperne. 

For nuværende er arbejdet med at danne nye selvhjælpsgrupper godt i gang. Ligesom arbejdet 

med de unge også er kommet i gang med stærke og engagerede unge, der tager del i 

undervisningen.  

Der var i projektet planlagt indkøb af en brugt bil og oprettelsen af et kontor i Murra. Det har 

desværre trukket ud med begge dele. Det har vist sig at være dyrt og besværligt at finde egnede 

lokaler, der kan opfylde formålet. I forhold til bilen har der været flere forhandlinger. Det skal 

være en brugt bil, som alligevel kan holde til de dårlige veje i Murra.  

 

Ny hjemmeside. 

I forbindelse med opstart af projekt Drømmen om et bedre Murra er der blevet etableret en ny 

hjemmeside: http://amigos.eldoradito.dk. Her kan man orientere sig om det nye projekt og 

foreningens forskellige aktiviteter. 

 

Ny hverve- og informationsfolder. 

Der er ligeledes blevet lavet en ny opdateret folder med foreningens logo. 

http://eldoradito.dk/amigos/amigos.folder2.web.pdf 

 

Stipendier til unge under uddannelse i Murra. 

Der blev fra vores samarbejdspartner Comité Amigos de Dinamarca i Murra udtrykt ønske om 

støtte til unge under uddannelse på secundaria, da det ofte er en stor udgift for familien. I 

foreningen blev ønsket fremlagt og drøftet på generalforsamlingen, hvor der var støtte til at gå 

videre med opgaven. Det resulterede i en støtteordning, hvor foreningen forpligtiger sig til at 

betale ’becas’ for fem år for fem elever i secundaria. Samtidig har vi arbejdet på at få individuelle 

medlemmer til at påtage sig at give studiestøtte, som foreningen dog formidler. Comiteen i Murra 

har udarbejdet et budget, som foreningen har lagt til grund for støtteordningen. Det drejer sig om 

godt 100 kr. pr. måned i et 5-årigt uddannelsesforløb. 

http://amigos.eldoradito.dk/
http://eldoradito.dk/amigos/amigos.folder2.web.pdf


Projekt Internetcafé. 

Internetcafeen som hedder ’Center for teknologisk udvikling’ blev i foråret flyttet til skolen; men 

det er fortsat Comité Amigos de Dinamarca, der står for projektet som dog er ret afhængig af 

skolen, der har netforbindelsen.  

Der er gennem årene blevet doneret penge til indkøb af flere computere, således at der nu er 3 

stationære og 4 bærbare computere samt en scanner og en kopimaskine. Computerne bruges 

både til undervisning i skolen og af folk udenfor skolen. Skolen står for drift og vedligehold af 

computerne.  

 

Udveksling mellem unge i Danmark og unge i Murra. 

Som et oplysningsprojekt knyttet til projekt Drømmen om et bedre Murra er der blevet etableret 

kontakt til elever og lærere fra Marselisborg Gymnasium, som ønsker at arbejde for at etablere 

kontakt til en gruppe elever på secundaria i Murra via internetcafeen. Ideen er at udveksle 

erfaringer og viden om hinanden via breve/e-mail, SKYPE og film. Håbet er, at materialet i 

Danmark kan bruges i undervisningssammenhæng og folkeoplysning.  

Der er ligeledes etableret kontakt til en gruppe under ’Seniorer uden Grænser’, der ønsker at 

engagere deres organisation i Nicaragua. Venskabsforeningens rolle har her været af rådgivende 

art.   

 

Medlemsarrangement i efterårsferien. 

Vi har planlagt et medlemsmøde som finder sted umiddelbart efter denne generalforsamling. Som 

ved de tidligere medlemsarrangementer er der et program med korte oplæg, som lægger op til. at 

medlemmerne kan give kritik eller ideer til foreningens arbejde. Der bliver dog også indlæg fra 

personer udefra, der på forskellig vis informerer om vigtige emner, der relaterer sig til Nicaragua, 

som f.eks. andre projekter eller engagementer i Nicaragua. Der serveres nica-mad og bliver 

mulighed for at købe nica-ting. Gitte Frandsen er som tidligere tovholder på arrangementet. 


