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GESP 
De gemeente Gennep kent een stedenband met San Pedro de Lóvago in Nicaragua. Sinds 1994 geven wij, 
Stichting GESP, inhoud aan deze samenwerking en - in nauw overleg met het gemeentebestuur – onderhouden 
wij contacten met de partnerorganisaties in de zusterstad in Nicaragua. Samen met andere particuliere 
organisaties en bedrijven ondersteunen we projecten die bijdragen aan de verbetering van de sociale en 
economische omstandigheden in San Pedro de Lóvago. We 
richten ons op drie speerpunten: 

 sociale inclusie; 

 basisvoorzieningen zoals water; en 

 economische ontwikkeling (inkomen genererende 
projecten en werkgelegenheid).  

Het spreekt voor zich dat de resultaten en de impact van 
deze projecten elkaar (kunnen) overlappen en zo gezamenlijk 
bijdragen aan de verbetering van de sociale en economische 
situatie van San Pedro de Lóvago. Onze inzet daarbij is 
kennis, kunde en vaardigheden inbrengen en daar waar 
nodig geven we financiële ondersteuning.  

In Gennep werken we voornamelijk aan wereldburgerschap 
en draagvlakversterking voor internationale betrekkingen en verhoudingen. Verbinden en samenwerken zijn 
daarbij de kernwoorden. 

Bezoek uit Nicaragua 

Het hoogtepunt van 2015 binnen de samenwerking met San Pedro de Lóvago was zonder twijfel het bezoek 
van de burgemeester Elian Mariel Gonzalez en de voorzitter van Asociación Quitulia, Julio Cesar Almanza Matus 
aan Gennep. Dit bezoek vond in de eerste week van december plaats. In dit 5-daagse bezoek aan Gennep 
maakten zij kennis met Gennepse sociale ondernemingen, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. 
Speciale aandacht ging uit naar sociale inclusie en economische ontwikkeling. Zo bezochten we de Huuskamer, 
KBO, BS De Vonder, twee boerderijen, Intos, Maatwerkplaats en Ambachtelijk Hout, maar ook het Wereld-
paviljoen in Steyl (foto), de bibliotheek, VVV en het museum ‘t Petershuis. Bovendien vonden er verschillende 

overleggen plaats o.a. met Rotary Club Land van Cuijk en 
Maasduinen en de dekenale MOV-Groep Venlo.  

Bovendien werden de eerste stappen genomen naar een 
vernieuwde vorm van samenwerking. Dat is een belangrijk 
thema omdat we een essentieel kruispunt naderden. In 
2015/2016 wordt namelijk een tijdperk van specifieke 
samenwerking i.s.m. LBSNN afgesloten. We blijven natuurlijk 
samen werken met ambtelijke en bestuurlijke vertegen-
woordigers van de gemeente San Pedro de Lóvago en met 
lokale organisaties en initiatieven, zoals met Asociación 
Quitulia. Maar de vorm verandert. In december tijdens het 
bezoek maakten we daarover al de eerste afspraken. In 
februari 2016 bezocht een delegatie van GESP en twee 

medewerkers van de gemeente Gennep San Pedro de Lóvago en werden deze afspraken inhoudelijk verder 
vorm gegeven. Uiteraard is dit nog volop in ontwikkeling, maar de basis ligt er en dat maakt de toekomst mooi.  

Flankerend beleid 

Door deze ontwikkelingen was ook het scherper stellen van onze capaciteiten en inzet nodig. In een extra 
werksessie op 26 februari 2015 werd het beleid van GESP onder de loep genomen. Hieruit kwamen een aantal 
uitgangspunten naar voren die we hebben uitgewerkt in het zogenaamde flankerend beleid (zie hieronder). Dit 
werd tijdens de maandelijkse vergaderingen praktisch uitgewerkt. Deze beleidslijnen vormen de basis voor het 
te ontwikkelen beleidsplan in 2016.  

economische 
ontwikkeling 

sociale inclusie 

basisvoor-
zieningen 
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Bestuur en vrijwilligers 

Ook kenmerkte het jaar zich door een aantal veranderingen binnen het bestuur. Na 20 jaar verliet Leo Faassen 
als voorzitter onze stichting. Ook Rob Ouwerkerk, Cor Van Den Bogaert en Cor van Duuren namen afscheid. 
Bert van Tol, Marlies de Loo (beiden als adviseur) en Henry van Eldijk kwamen het team versterken. Bovendien 
zegde Ernst de Vries toe in 2016 bestuurslid te willen worden. Per 1 januari 2016 bestond derhalve het bestuur 
uit Wim le Clercq (voorzitter a.i.), Jo Opsteegh (vicevoorzitter), Sandra Nellen (penningmeester), Yvonne van 
Driel (secretaris) en Henry van Eldijk (algemeen bestuurslid).  

We bedanken Leo, Rob, Cor en Cor voor hun jarenlange inzet en 
verdiensten en wensen de nieuwkomers veel wijsheid en 
enthousiasme!  

GESP krijgt ondersteuning van de beleidsmedewerker Internationale 
Samenwerking van de gemeente Gennep en kan op een aantal vaste 
vrijwilligers rekenen. We zijn echter altijd op zoek naar nieuwe 
betrokken en bevlogen wereldburgers. Op de vrijwilligerssite van de 
gemeente Gennep vragen wij om vrijwilligers. Dit leverde in 2015 in elk 
geval een aantal reacties op.  

Sinds 2013 is GESP lid van Partin, de branchevereniging van en voor 
particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. In november 
2015 werd Yvonne van Driel in de ALV gekozen tot bestuurslid. We 
wensen haar succes in deze functie. 

 

Foto: Schooljongen uit El Empalme tijdens een cultureel optreden 
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Wereldburgerschap  
In 2015 is het concept van wereldburgerschap als aanpak verder uitgewerkt. Kort gezegd is wereldburgerschap 
de internationale dimensie van betrokkenheid bij de samenleving. Voor ons draait actief wereldburgerschap 
om betrokkenheid niet alleen bij mondiale vraagstukken, maar evengoed om de directe participatie in onze 
pluriforme samenleving. In onze visie heeft wereldburgerschap vijf elementen: 

 onszelf kennen, 
 zien wat ons met anderen verbindt, 
 ons openstellen voor en leren van anderen, 
 betrokkenheid en  
 een bijdrage leveren aan een betere wereld.  

Op een praktische manier geven wij vorm aan burgerschap met als voorbeeld Nicaragua en de stedenband 
tussen de gemeentes Gennep en San Pedro de Lóvago. Termen als uitwisseling, beleven, verbinden en 
ontmoeten horen daarbij.  

Samenwerking 

In 2015 is er met meerdere organisaties samengewerkt. Sommige met het doel om fondsen te werven voor een 
project in Nicaragua, andere meer gericht op kennisdeling en ondersteuning in het algemeen.  

Werkgroep Internationale Samenwerking Gennep 

Vanuit het perspectief van de stedenband is er regelmatig overleg met 
de Werkgroep Internationale Samenwerking van de gemeente 
Gennep. Deze commissie bestaat uit 4 raadsleden (CDA, D66, KERN en 
SP) en de burgemeester van de gemeente Gennep. Een eerste overleg 
(d.d. 31 maart 2015) stond in het teken van kennismaking met de 
activiteiten van de stichting GESP en de mogelijke aanpak van de 
werkgroep. De uitwerking van wereldburgerschap in Gennep werd 
uitvoerig behandeld. GESP neemt daarin een belangrijke rol. Uit dit 
overleg rolt het initiatief om met raadsleden en andere geïnteres-
seerden dan de fracties een bezoek te brengen aan het Wereld-
paviljoen in Steyl. De replica van het Nicaraguaanse dorp in het 
museum is gebaseerd op de zusterstad San Pedro de Lóvago. Op 7 
september 2015 bezochten 30 raadsleden, fractieleden, ambtelijke 
vertegenwoordiging en bestuursleden van GESP het Wereldpaviljoen. 
De reacties waren enthousiast (zie ook kader). 

Het tweede overleg was op 20 oktober 2015. De wens kwam naar 
voren om tijdens het bezoek van het werkbezoek van de burgemees-
ter van San Pedro de Lóvago en de voorzitter van de partnerorgani-
satie van GESP, Quitulia, tussen 28 november en 4 december 2015 een 
kennismaking met de werkgroep Internationale Samenwerking te 
agenderen. Bovendien bestaat interesse over een uitwisseling over kernenbeleid en -planning. Op dinsdag 1 
december 2015 gaf de burgemeester van zusterstad San Pedro de Lóvago een presentatie over het participa-
tieve kernenbeleid in haar gemeente. Naast geïnteresseerde raads- en fractieleden, was ook de werkgroep 
Kernenbeleid aanwezig, alsmede het voltallige College van B&W. Het gaf veel stof tot nadenken en de conclusie 
was dan ook dat we ook van Nicaragua kunnen leren. Een mooi voorbeeld van verbinden en samen leren… 

Wereldpaviljoen Steyl 

GESP werkt al sinds de oprichting van het museum met de Stichting Wereldpaviljoen samen. Het Wereldpavil-
joen is een initiatief ontstaan tijdens en na de Floriade in Venlo in 2012. Het Wereldpaviljoen, dat door een 
vakjury van de ANWB is uitgeroepen tot de top 3 van meest maatschappelijke uitjes in ons land, is een nieuwe 
culturele attractie in kloosterdorp Steyl. In de voormalige drukkerij van het Missiehuis is een compleet Nicara-
guaans stadje nagebouwd. Samen met CultuurPAD en de provinciale culturele kennisgemeenschap SIEN is een 
educatief programma ontwikkeld waardoor het Wereldpaviljoen een praktische bijdrage levert in het kader van 

Een deelneemster schreef in het 
gastenboek van het Wereldpaviljoen  
 
“De gemeenteraad en het college van 
B&W van Gennep bracht afgelopen 
maandag samen met de stichting GESP 
een bezoek aan het Wereldpaviljoen. Wat 
een geweldig initiatief, voor de 
Gennepenaar veel herkenningspunten 
aangezien Gennep een stedenband heeft 
met San Pedro de Lóvago in Nicaragua.  
De vliegreis, het inchecken, de activiteiten, 
stuk voor stuk een goede manier om je in 
te leven in het dagelijkse leven in 
Nicaragua. Heel goed dat 
basisschoolleerlingen op deze wijze kennis 
maken met "een andere wereld".  
Ik ben heel enthousiast over het 
Wereldpaviljoen en ik kan iedereen een 
bezoek van harte aanbevelen.  
De vele vrijwilligers van het 
wereldpaviljoen en het GESP wil ik 
hartelijk danken voor hun inzet en de 
gastvrije ontvangst.” 
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het curriculum (wereld)burgerschapsvorming. Het is een plek waar de kinderen zich kunnen onderdompelen in 
andere culturen. Door zelf te ervaren en te beleven krijgen ze bagage mee op weg als wereldburgers.  

Alle groepen 6,7 en 8 van de Limburgse basisscholen konden in 2015 – en ook in 2016 - gratis het Wereldpavil-
joen in Steyl bezoeken. Dat is mogelijk dankzij de samenwerking die het Wereldpaviljoen heeft met Wonen 
Limburg. Voor de reiskosten stelde Wonen Limburg een klein bedrag ter beschikking. Ook GESP droeg bij aan 
de reiskosten. In 2015 maakte de BS Maria Goretti uit Gennep hier gebruik van. Dit bezoek sloot aan bij de 
verschillende lessen over Nicaragua in het kader van de muurschildering in de eerste week van november.  

Dekenaat Venlo/Jongerenkerk 

In 2014 is een driejarige samenwerking met Dekenaat Venlo aangegaan. Opbrengsten van de vastenactie 
zouden ten goede komen aan het project “Stop Kinderarbeid/alle kinderen naar school”. In 2015 was dit 
project gericht op Pochomil en Quitulia voerde dit samen met de schoolleiding uit. De inspanningsverplichting 
om € 10.000 bij te dragen, werd in 2015 ruimschoots overtroffen. Op zondag 29 november 2015 lichtte de 
voorzitter van Quitulia de resultaten van de inzet in Pochomil toe. Dit in het kader van een bezoek aan het 
Wereldpaviljoen in Steyl, waarbij ook leden van de dekenale MOV-Groep Venlo aanwezig waren. Op pagina 11 
een uitgebreid verslag van de resultaten van het project.  

In het kader van deze vastenactie werden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Vrijwilligers bouwden 
de expositie met foto’s van San Pedro en Pochomil op in o.a. de Jongerenkerk. Deze expositie ondersteunde de 
verschillende activiteiten tijdens de vastenactie.  

In het Franz Pfannerhuis in Arcen werden foto’s van Piet den Blanken tentoongesteld. De tentoonstelling “Mijn 
moeder was een echte strijder” over het leven van een Nicaraguaanse moeder en haar kinderen trok vele 
bezoekers. Op maandag 23 februari 2015 gaven we daar een lezing over Pochomil. Ook waren we bij de 
Nicaragua-Ontmoeting in de Jongerenkerk Venlo op 8 maart 2015. Op 23 maart 2015 waren we bij de 
vertoning van de filmavond over Nicaragua en spraken we over de effecten voor kinderen in Nicaragua die naar 
school konden door deelname aan het Project, uitgevoerd door Quitulia.  

BS De Vonder 

De vastenactie van de BS De Vonder in Ven-Zelderheide 
stond dit jaar in het teken van het project ‘alle kinderen naar 
school’. Met allerlei acties zamelden de leerlingen geld in. De 
opbrengst in de zogenaamde vastendoosjes was € 359,36. 
Met dit bedrag worden leermiddelen en schoolbenodigd-
heden betaald voor de school in El Empalme.  

In een aantal gastlessen vertelde GESP over Nicaragua en 
over kinderarbeid. Ook was GESP aanwezig bij de palm-
pasenviering in de Antoniuskerk in Ven-Zelderheide. Dat het 
thema “kinderen in Nicaragua” leefde, was te zien in de 

mooie tekeningen (foto) die de leerlingen over het project in Nicaragua maakten. Deze versierden de kerk.  

Rotary Club Land van Cuijk en Maasduinen 

Al meerdere jaren ondersteunt deze Rotary Club specifieke projecten. Dit jaar stond water centraal. De Rotary 
Club organiseert activiteiten waarbij projecten onder de aandacht gebracht worden. Zo zijn er elk jaar publieks-
lezingen Kennis voor Iedereen. Op zaterdag 14 november 2015 gaven specialisten en andere deskundigen de 
lezingen over verschillende aspecten van voeding en gezondheid. De opkomst was groot. Hoewel de toegang 
gratis was, stond bij de ingang een bus voor een vrijwillige bijdrage. De opbrengst van Kennis voor iedereen ging 
dit jaar naar een project in Nicaragua. Dit specifieke project heeft tot doel het verstrekken van een lening aan 
kleine of middelgrote boeren voor de financiering infrastructurele investeringen ter voorkoming van de 
vervuiling van het water van de Rio Mico. En deze boeren kunnen ook leningen krijgen voor verbetering van 
hun bedrijfsvoering, zoals de aanleg van waterputten, de aankoop van gecertificeerd graszaad, de aanschaf van 
voederhakselmachines en roestvrijstalen melkbussen.  
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HAS Hogeschool 

Vanuit de Rotary Club Land van Cuijk en Maasduinen kwam het verzoek om te bemiddelen voor een stageplek 
in San Pedro de Lóvago voor een student van de HAS Hogeschool Den Bosch. De student is nauw betrokken bij 
de Rotary Club. In het najaar kon deze student voor 4 maanden naar Nicaragua reizen. Zijn opdracht bij Caja 
Rural ging over kredietverleningen en de impact daarvan op de bedrijfsvoering bij veehouders in San Pedro de 
Lóvago.  

De contacten met HAS Hogeschool werden hierdoor weer aangehaald en in de toekomst wordt gekeken of er 
meer uitwisseling tussen Nicaragua en Nederland binnen landbouw- en veeteeltonderwijs plaats kan hebben. 

BS Maria Goretti 

Binnen het programma Caminando Juntos (LBSNN i.s.m. HIVOS) kwam elk jaar een Nicaraguaanse kunstenaar 
naar Nederland en schilderde samen met leerlingen op verschillende scholen muurschilderingen. In 2015 was 
dit Manuel de Jesús Alániz Gámez die vanaf 31 oktober tot 8 november 2015 in Gennep verbleef. Op de BS 
Maria Goretti aan de Picardie werden met de leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 twee panelen beschilderd. Deze 
werden bevestigd aan de overkant (oud schoolgebouw) 
en zij verfraaien het uitzicht vooral van de leerlingen van 
groep 8 (foto). Onderwerp van de schilderingen was ‘stop 
kinderarbeid’ en schoolkinderen. Een aantal cursisten van 
de Spaanse les in Gennep hebben dit proces begeleid en 
tolkten waar nodig.  

Deze creatieve week werd voorafgegaan door gastlessen 
over Nicaragua, die door GESP verzorgd werden. En op 
dinsdag 3 november 2015 gaf kinderboekenschrijver 
Gerard Sonnemans gastlessen in drie groepen. Tijdens 
deze interactieve gastlessen begon hij het verhaal 'Het lot 
van een geluksvogel' te vertellen. De leerlingen van de bovenbouw deden enthousiast mee en voelden zich 
helemaal Sergio, Rosa, Humberto en het kleine broertje dat met zijn blote billen in de brandnetels ging 
zitten. Op de vraag of ze deze interactieve vertelling een leuke, goede of supergoede manier vonden om meer 
over Nicaragua te leren kennen, overschreeuwde iedereen elkaar om supergoed te roepen. Het boekje ‘Het lot 
van een geluksvogel’ kwam tot stand in 2012 op verzoek van GESP en werd mede-uitgegeven door HIVOS en 
LBSNN.  

Om deze intensieve en creatieve week af te sluiten, brachten de leerlingen van de bovenbouw nog een bezoek 
aan het Wereldpaviljoen in Steyl. Een beter inleefatelier is niet denkbaar.  

Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua / ZijActief 

Vanaf 23 oktober tot 6 november 2015 vond een expertmissie, de zogenaamde melkmissie, in Nicaragua 
plaatst. Initiatiefnemers van dit project waren Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua samen met Stedenband 
Maastricht-Rama (RaMa) en GESP. LBSNN/HIVOS was medefinancier. Lokale counterpart in Chontales was 
UNAG. De expertmissie ‘Inkomensverbetering in de keten van koe tot kaas’ had tot doel om het kennisniveau 
van boeren en kaasfabrieken in Nicaragua te verbeteren. Met speciale aandacht voor het melken, de 
melkopslag, het transport en het maken van kaas. Kleine veranderingen in deze melkketen geven vaak al 

significante verbeteringen. Zo werd geadviseerd om de 
kalveren korter bij de moederkoe te laten drinken, wat 
meer melk voor verwerking oplevert. Ook hygiëne speelt 
een belangrijke rol bij de kwaliteit van de melk. Door 
opvolging van deze adviezen kan de kaasproductie zonder 
extra investering met 20% toenemen. 

Bovendien waren deze aanbevelingen aanleiding voor het 
projectbureau van UNAG, CEGE, om de waardeketen ‘van 
melk naar kaas’ nog eens onder de loep te nemen en een 
aanvraag in te dienen bij de EU. Hieraan werken 
verschillende actoren binnen de keten samen met de 
Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie Horizont 3000.  
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Regio-overleg Mondiale en Fairtrade Platforms Noord-Limburg 

Op initiatief van het Fairtrade Platform in Venray werd een eerste bijeenkomst georganiseerd op 22 januari 
2015. Hieraan namen 10 verschillende organisaties, werkzaam binnen internationale ontwikkeling, uit de regio 
deel. Doel is uitwisseling van tips en activiteiten en kennisdeling over onderwerpen zoals fairtrade, mondiale 
acties en wereldburgerschap. Binnen dit samenwerkingsverband werden we ook uitgenodigd deel te nemen 
aan de Euregionale Fairtrade Conferentie in Venlo op 21 mei 2015. GESP was als actief deelnemer aanwezig. 

Particuliere stedenbanden Nederland-Nicaragua 

Tweemaal kwamen in een informele setting een 10-tal stichtingen en stedenbanden in Utrecht bij elkaar. GESP 
was niet aanwezig op 23 januari 2015, maar wel op 4 september 2015. Naast uitwisseling werd vooral gezocht 
naar gemeenschappelijke onderwerpen en activiteiten om samen uit te voeren. Voor GESP zijn dit projecten in 
watervoorziening, onderwijs, toerisme en economische ontwikkeling (inclusief krediet). Maar ook activiteiten 
in Nederland, zoals muurschilderingen, lespakketten en educatieve materialen (zoals films).  

LBSNN 

Met LBSNN werden de laatste projecten binnen het programma Caminando Juntos afgesloten. Dit zijn toeris-
me, ‘trazabilidad’, melkmissie, boerenmarkt, cursus woningbouw met natuurlijke materialen, alle kinderen 
naar school (MDG II) en een waterproject (Los Meleros). Ook vallen een aantal verstrekte kredietfondsen hier-
onder. Over het toekomstig beheer van deze fondsen vindt nog nader overleg plaats. In 2016 wordt een 
uitgebreid (eind)verslag gemaakt. 

Op 28 november 2015 werd de bijeenkomst ‘Resultaten en Impact Caminando Juntos in Nederland en 
Nicaragua’ in Soesterberg georganiseerd. Hierbij waren o.a. de burgemeester van San Pedro de Lóvago en de 
voorzitter van onze partnerorganisatie Quitulia uit Nicaragua aanwezig. Ook bezochten we de stichtingsraad-
bijeenkomsten.  

Promotie 

Ook deze activiteiten hebben een tweeledig doel: de bekendheid en zichtbaarheid van GESP vergroten en 
mensen en organisaties betrekken bij onze activiteiten in Nederland en Nicaragua.  

Agrifestijn Maasduinen 

De Stichting Agrifestijn Maasduinen bestaat uit agrarische ondernemers 
en organiseert i.s.m. LLTB iedere 3 jaar het Agrifestijn. Doel hiervan is 
om de regio Maasduinen met zijn vele ondernemers en in het bijzonder 
de agrarische ondernemers bij zo veel mogelijk mensen onder de 
aandacht te brengen. In 2015 werd dit festijn in Ottersum gehouden en 
GESP was zondag 30 augustus 2015 present met een promotiestand. 
We ontvingen enthousiaste reacties.  

Kerstmarkt Gennep 

In het weekend van 12 en 13 december 2015 vond op de Markt van 
Gennep de jaarlijkse kerstmarkt plaats. Beide dagen was GESP met een 
stand aanwezig (foto). De inzet door en de sfeer tussen de vrijwilligers 
was geweldig. Opbrengst was € 300.  

Presentaties en lezingen 

Incidenteel en op aanvraag werden (gast)lezingen of presentaties over 
GESP gehouden. Zoals bij bijeenkomsten van de Rotary Club. 

Publiciteit 

Publicaties en pers 

In 2015 stond GESP een aantal keren in plaatselijke kranten, zoals 1Gennep (voorheen Maas- en Niersbode) en 
De Maasdriehoek. Dit waren persberichten van onze kant of verslagen van journalisten.  

Het artikel over het ontvangen van het legaat, nagelaten door Lisa van Dijk, werd in beide kranten gepubliceerd 
(wk 48). Ook in de Gelderlander werd hier later (op 23 maart 2016) nog op ingegaan. De opbrengst van de 
vastendoosjes op de BS De Vonder werd in de Maas- en Niersbode (wk 15) gepubliceerd. Frans Thonen maakte 
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een verslag van de onthulling van de muurschilderingen bij de BS Maria Goretti (wk 46). Een week eerder 
publiceerde 1Gennep al een aankondiging van deze onthulling. Foto’s van de muurschilderingen op het 
gebouw naast de BS Maria Goretti zijn ook te vinden op gennepnu.nl.  

In 1Gennep verscheen in week 50 het artikel over het bezoek uit Nicaragua aan het Wereldpaviljoen. Op de 
digitale versie van De Gelderlander van 26 november 2015 werd dit bezoek al aangekondigd. Het bezoek van 
gemeenteraadsleden eerder aan het Wereldpaviljoen werd als geslaagd omschreven in 1Gennep in week 38. 

En ten slotte werd ‘Kennis voor Iedereen’ in het Boxmeers Weekblad aangekondigd in week 45. 

Naast een persoonlijke kerstkaart naar alle betrokkenen, donateurs en vrijwilligers, gaf GESP ook een 
kerstgroet in de wintereditie van Topic Maasduinen. Bovendien zijn eind 2015 afspraken gemaakt met Remi 
van Bergen, uitgever van Topic Maasduinen, voor een aantal korte artikelen over GESP in dit regionale 
tijdschrift.  

Televisie 

Op de lokale televisiezender NimaTV werden ook enige items over GESP uitgezonden. Zo was er een uitzending 
over de onthulling van de muurschildering op BS Maria Goretti (wk 46). En in december (wk 50) was er 
aandacht voor het bezoek van Elian Gonzalez, de burgemeester van San Pedro de Lóvago, aan Gennep. In week 
51 werd de opname van Jo Opsteegh die vertelde over GESP en het bezoek van de burgemeester, uitgezonden. 
Vanuit de Huuskamer in Ven-Zelderheide spraken zij ook kerstgroeten uit. Samen met andere kerstwensen 
werden deze op de tweede kerstdag uitgezonden.  

In de serie ‘Uit de oude doos...’ werd in week 48 ook een reportage vertoond van een multicultureel festival op 
de Roepaen waarbij waterprojecten in Nicaragua centraal stonden. 

Social media 

Op twitter waren eind december zo’n 110 volgers, dat zijn er zo’n 50 meer dan in het begin van 2015. Facebook 
groeide van 60 naar 90 volgers. Bereik per bericht loopt van 30 tot over de 200 bezoekers. Likes per bericht 
gemiddeld 4. Bijna wekelijks worden foto’s of artikelen gedeeld met de volgers. Pas in 2014 zijn beide kanalen 
ingezet. 

Website  

In 2015 zijn er 9 artikelen gepubliceerd op de website. Deze artikelen kregen bij elkaar meer dan 6500 hits 
(aantal keren bekeken). Daarnaast waren er verschillende korte items in de actualiteiten rubriek.  
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San Pedro de Lóvago 
De gemeente San Pedro de Lóvago heeft een oppervlakte van 466 km². De gemeente is deel van de centraal 
gelegen provincie Chontales van Nicaragua. Van de westelijke tot de oostelijke gemeentegrens bedraagt de 
afstand wel 50 km; de gemeente ligt gemiddeld op 340 meter boven zeeniveau. In de gemeente wonen bijna 
9.000 mensen. Iets minder dan de helft (45%) leeft in het bestuurlijke en administratieve centrum, het stadje 
San Pedro. De overige Sanpedriños wonen in de 17 comarca’s, vaak in kleine dorpskernen in het uitgestrekte 
buitengebied. Veruit de belangrijkste economische activiteit is landbouw en veehouderij. Er zijn in totaal 850 
boerderijen. De omvang is wisselend groot tot heel klein. Hoewel de jaarlijkse regenval gemiddeld meer dan 
1.200 mm, is in een groot gedeelte van het buitengebied water schaars. El Niño, een natuurverschijnsel dat het 
klimaat beïnvloedt, was in 2015 overduidelijk merkbaar.  

De drie aandachtsvelden van de samenwerking zijn: sociale inclusie, basisvoorzieningen zoals water en 
economische ontwikkeling. In 2015 hebben we binnen deze aandachtsgebieden een aantal projecten samen 
met lokale organisaties uitgevoerd.  

 

We werken met verschillende organisaties samen. Hieronder volgt per aandachtveld een samenvatting van de 
projecten die we in 2015 ondersteunden.  

Sociale inclusie 

Alle kinderen naar school in Pochomil 

Asociación Quitulia heeft een track record opgebouwd rondom het thema ´alle kinderen naar school/stop 
kinderarbeid´ (MDG II). Naast de campagne, leermiddelen en schoolinrichting, faciliteert Quitulia ook 
trainingen over verschillende onderwerpen over o.a. gezondheid, gezonde voeding en huiselijk geweld. 
Bewustwording richting ouders is heel belangrijk. Quitulia werkt hierbij nauw samen met MINED (ministerie 
van onderwijs). De resultaten zijn bijzonder goed.  

Binnen dit programma werkte Quitulia in 2015 met de basisschool in Pochomil. De inspanning om kinderen te 
motiveren naar school te laten komen, werpt vruchten af. Kinderen zijn 
gemotiveerd en ook ouders en onderwijzers kunnen de extra 
mogelijkheden die de programma´s bieden op waarde schatten. Door de 
extra leermiddelen en vooral door de extra activiteiten zoals sport 
werden de kinderen gemotiveerd om naar school te gaan (foto). En dat 
te blijven doen. De voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders werden 
druk bezocht.  

MINED benadrukt de kracht van Quitulia om het thema kinderarbeid op 
deze praktische wijze aan te pakken. Op bepaalde scholen is de kwaliteit 
van het onderwijs dusdanig verbeterd dat ook kinderen uit gezinnen met 
een laag inkomen naar school (kunnen) gaan. Zo zijn de onderwijzers 
bijgeschoold, zijn er didactische middelen, zijn er extra sportactiviteiten, 
worden er schoolmaaltijden verstrekt en worden ouders betrokken. 
Indicatoren voor succes zijn: percentage dat de school afmaakt en 
leerlingen die naar een vervolgopleiding gaan. De levensstandaard in de 
gemeenschappen komt dit ook ten goede. Dit motiveert andere scholen 
om ook op deze zaken te letten.  

  

Sociale inclusie 

•Stop kinderarbeid/ alle kinderen 
naar school (Quitulia) in 
Pochomil 

•Dagopvang mensen met een 
beperking (Centro de 
Rehabilitación Johana Miranda) 

Basisvoorzieningen 

•Drinkwaterprojecten (Los 
Meleros) 

•Sociale woningbouw (CEPRODEL) 

•Cursus huizenbouw met adobe 
en andere natuurlijke materialen 

Economische ontwikkeling 

•Melk- en kaasproductie 
(CHONTALAC); incl. trazabilidad 
en kredietprogramma 

•Ondernemende vrouwen 
(AMAS) 

•Landbouw- en veeteeltopleiding 

•Toerisme (Señor de Esquipalas) 

•Boerenmarkt 
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Centro de Rehabilitación Johana Miranda 

De vrijwilligers - enkele moeders en professionele 
vakkrachten (muzieklerares, fysiotherapeut, pedagoge) - zijn 
allen zeer bedreven en het is duidelijk dat er een grote 
behoefte is voor kinderen met een beperking om hier dagop-
vang te genieten (foto). Een goed voorbeeld is het meisje 
zonder ogen, dat sinds kort naar de opvang komt en nu leert 
met een blindenstok zelfstandig te bewegen. Voordat zij naar 
het centrum ging, kwam ze haar huis niet uit. Ons viel op dat 
er met de kinderen prettig en toch gedisciplineerd om gegaan 
werd.  

De ruimte, waaraan GESP een bijdrage leverde, wordt ge-
bruikt voor fysiotherapie en voor zang, dans en theater (er is 
een podium). Omdat het programma nu volop draait, wordt een aparte ruimte voor fysiotherapie noodzakelijk. 
Later werden mogelijkheden bekeken voor een overkapping van een nieuw gedeelte, zodat recreatief bezig zijn 
gescheiden kon worden van het fysiotherapiegedeelte en zodat ze meer mensen (m.n. ouderen) kunnen 
bedienen 

Basisvoorzieningen 

Drinkwaterinstallatie Los Meleros 

In 2013 kwam de aanvraag voor ondersteuning voor een 
waterleiding via zwaartekracht in Los Meleros. Na wat vertra-
ging werd dit project in mei 2015 afgerond. Dit project werd 
medegefinancierd door LBSNN/HIVOS uit het programma 
Caminando Juntos. Later werd het verkregen legaat van Lisa 
van Dijk voor de aankoop van watermeters benut.  

De installatie is solide gemaakt en het onderhoud en de 
verdeling zijn goed georganiseerd. De watermeters hebben 
een duidelijke toegevoegde waarde. Gebruikers betalen 
maandelijks hun verbruik. Vervolgens wordt het geïnde geld 
besteed aan onderhoud en als spaarpotje om daarmee in de 

toekomst herbebossing met fruitbomen te financieren in het waterwingebied. Het waterbeheercomité draagt 
zorg voor onderhoud, distributie en int het geld. De levens van vooral 
de vrouwen is drastisch veranderd. De uren dat eerst water gehaald 
moest worden, kunnen nu besteed worden aan andere activiteiten. 
Door de watermeters is verspilling beperkt.  

De verantwoordelijkheid voor behoud van systeem wordt samen 
gedragen en behalve de komst van water heeft het project ook 
bijgedragen aan versterking van de gemeenschapszin (foto). 

Sociale woningbouw via kredietfonds CEPRODEL 

CEPRODEL (Centro de promoción del desarrollo local) is een 
organisatie die micro- kredieten verstrekt. In totaal zijn er in San 
Pedro de Lóvago in de jaren 2013 en 2014 126 kredieten verstrekt 
voor de bouw van nieuwe woningen. Daarvan waren er 75, die met 
een maximale subsidie (US$ 1.500) van het ministerie van 
Volkshuisvesting (INVUR) gebouwd zijn Een lening voor een huis van 
52 m² komt op ongeveer US$ 4.300 neer. INVUR beoordeelde de 
aanvraag. De te betalen rente was 13%. De leningen waren zeer 
gewild bij jongeren, die wilden trouwen (casar – casa).  

Velen hebben gekozen om de lening met deze subsidie sneller af te 
lossen. Maar het blijkt dat veel bestaande cliënten de 
overeengekomen regels en de hoogte van het bedrag voor aflossen- 

Los Meleros: enkele uitspraken...  

“Vier maanden hebben we gewerkt 
om die geulen te graven - vier km. 
lang. Doodmoe waren we. Maar nu 
we water hebben, zijn we die pijn al 
lang weer vergeten.”  

“Dit systeem is van ons, we weten 
hoe belangrijk het water is. We willen 
door het planten van bomen de bron 
goed beschermen. Daarom sparen we 
- als het kan - geld om daar later 
fruitbomen van te planten.”  

“Wat het verschil is? Nou, nu heb ik 
water bij mijn keuken. Eerst moest ik 
2 uur lopen om water te halen. En dat 
was dan meestal nog niet meer dan 1 
emmer. Nu is het meer en direct 
beschikbaar. ”  

 “Niet alleen omdat we watermeters 
hebben, verspillen we geen water, 
maar ook omdat we weten dat het 
schaars is. Water is belangrijk en daar 
ga je niet kwistig mee om.”  
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en rentebetaling onduidelijk vinden. Het gehanteerde annuïteitensysteem is voor velen heel moeilijk te 
snappen. 

Goed is wel om te constateren dat er in ieder geval op de lopende leningen in San Pedro de Lóvago geen enkele 
achterstand is - noch in rente, noch in aflossing. 

Op dit moment worden door CEPRODEL binnen dit project geen nieuwe aanvragen voor woningbouwfinan-
ciering in behandeling genomen. Focus van CEPRODEL ligt tegenwoordig meer op financiële producten voor 
andere sectoren. Dit is omdat CONAMI (nationale toezichthouder micro financiën) vaststelde, dat de balans 
tussen verschillende productgroepen te veel uitsloeg naar woningbouw. En de wet eist een meer evenwichtige 
risicospreiding. Vandaar het door CEPRODEL gehanteerde veranderde kredietbeleid. Ook is er geen landelijke 
subsidie via INVUR meer, die dit programma extra aantrekkelijk maakte. Dit alles leidt ertoe, dat GESP samen 
met onze Gennepse partner, Woningbouw Vereniging Destion, op zoek moet naar een oplossing voor de 
stremming in het verschaffen van leningen voor de bouw van een woning. 

Cursus huizenbouw met natuurlijke grondstoffen zoals adobe 

De ‘Cursus huizenbouw met natuurlijke grondstoffen’ wordt uitgevoerd door de gemeente San Pedro de 
Lóvago i.s.m. AMCC (Asociación de Mujeres Constructoras de Condega). Negentien (19) cursisten afkomstig uit 
de comarca’s Zanzibar, El Juste, San Bartolo en Puertas de Paris (Llano de los Pedros) doen mee. Begin maart 
2016 waren er voldoende adobeblokken gemaakt voor een modelhuis, maar dat huis moest nog gebouwd 
worden. Het project liep wat vertraging op en zal pas in 2016 afgerond worden. Het was blijkbaar niet 
gemakkelijk om aan de grondstoffen zoals zacate (hooi of stro) te komen.  

Economische ontwikkeling (werkgelegenheid en inkomen genererende activiteiten) 

Melk- en kaasproductie 

De melkcoöperatie CHONTALAC is ontstaan uit twee coöperaties El Manantial en San Pedro. Die elk een 
melkophaalcentrum exploiteerden. CHONTALAC biedt de huidige 270 leden meerdere diensten aan. Het Centro 
de Acopio (ophaal- en opslagcentrum) voor melk is ook toegankelijk voor niet-leden. Ongeveer 28.000 liter 

melk per dag wordt opgehaald. De meeste melk wordt 
verwerkt tot verschillende soorten kaas in de eigen fabriek 
(foto). Na het wegvallen van Venezuela als afzetmarkt van 
veel melkproducten, is El Salvador nu het belangrijkste 
exportland. De grootste uitdaging is diversificatie van hun 
producten.  

Naast de mogelijkheid om met garantstelling door 
CHONTALAC bij Caja Rural kredieten aan te gaan voor 
verbeteringen in de veehouderij, beheert CHONTALAC ook 
een eigen kredietfonds. Door de eenvoudige procedure en 
de afrekening via de melknota is dit een gewilde 
kredietvorm. Daarnaast zijn er specifieke leningen zoals 
kredieten voor het oormerken (trazabilidad) van de 

runderen om de dieren officieel te registreren en om zo aan verschillende (export)verplichtingen te voldoen.  

In het kader van sociaal verantwoord ondernemen ondersteunt CHONTALAC verschillende lokale initiatieven 
zoals het project “alle kinderen naar school”. 

Trazabilidad 

Zowel de gemeente San Pedro de Lóvago als CHONTALAC zijn door GESP en LBSNN voorzien van fondsen om 
kredieten voor oormerken (of eigenlijk: oormerken op afbetaling) te verstrekken. Er zijn al 4366 dieren geoor-
merkt. Er liggen nog 3234 oormerken opgeslagen. Samen door CHONTALAC en de gemeente zijn er 18900 
oormerken uitgegeven. De meerwaarde van de oormerken wordt als positief gezien en er is nog voldoende 
vraag naar.  
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Technische veeteeltopleiding 
In mei 2016 zullen 21 leerlingen hun tweejarige opleiding afsluiten met 
een diploma (foto onder aan de pagina). Dit zijn 7 vrouwen en 14 
mannen. Twee jaar geleden begonnen 31 mensen aan de opleiding. Uitval 
lijkt veel, maar gezien de intensiteit van het programma is dat toch te 
relativeren. Ze hebben dan in totaal 1084 uren onderwijs gehad. 
Studenten beschikken naast theoretische kennis ook over voldoende 
technische vaardigheden. De opleiding wordt erkend door INATEC.  

De opleiding is gestart omdat er een gebrek aan kennis en kunde bleek na 
een eerste onderzoek naar de toestand van de veehouderij in Chontales. 
Zo was het sterftecijfer onder kalveren hoog, was het afkalfpercentage 
per koe laag en was de melkopbrengst heel erg laag. Op het gebied van 
voeding, ras, gezondheid en beheer van de veehouderij bleek er met goed 
onderwijs op maat, veel winst te behalen. De opleiding wordt gekenmerkt 
door cursusonderdelen op aanvraag en naar behoefte. Ook de praktische 
excursies zijn een duidelijke meerwaarde. Daarnaast is er plaats voor 
experimenten en kennisuitwisseling met andere onderwijsinstanties.  

Het enthousiasme en de getoonde vaardigheden en kennis van de alumni van de tweejarige technische vee-
houderijopleiding spreekt boekdelen (foto). Velen passen het al toe op hun finca´s (boerderijen), anderen 
adviseren andere veehouders en verlenen diensten.  

Een groep van 3 à 4 studenten heeft het plan opgepakt om als consultant en/of trainer (capacitadores) aan de 
slag te gaan. Idee is een soort collectief waar ze elkaar disciplinair aanvullen. Hiervoor zijn materialen en 
gereedschappen nodig.  

Boerenmarkt  

De boerenmarkt (foto) is een initiatief van UNAG (nationale 
boerenbond) en de Gemeente San Pedro de Lóvago. In 2014 is 
een coöperatie opgericht met een eigen bestuur, statuten en 
een reglement. Er zijn 32 producenten betrokken bij de 
boerenmarkt. Zij verkopen hun groentes, zaden en kruiden of 
bereiden eten klaar dat ter plekke verkocht wordt. Het is in 
San Pedro een veel bezochte markt. De stellages en kramen 
worden bij de gemeentekantoren bewaard. Eens per twee 
weken wordt deze markt gehouden. 

De energie en toewijding van de gemeente om de boeren-
markt attractief neer te zetten is een pluim waard. Het 
enthousiasme van de deelnemende verkoopsters en verko-

pers aanstekelijk. De cliënten zijn blij met het aanbod en er wordt veel gekocht. Het is ook een ontmoetings-
moment. 

AMAS 

Al jaren werken we met tevredenheid samen met AMAS en ook nu kunnen we de actuele stand positief bezien. 
Naast het eigen kredietfonds, is er ook een fonds beschikbaar 
bij Caja Rural. Er liggen plannen om de werkplaats voor 
bloemschikken uit te breiden en het aanbod te vergroten. 

AMAS (wat geen afkorting is, maar het woord voor ´houdsters´ 
in huishoudsters – vrouwen dus) is ontstaan uit een groep van 
90 vrouwen die bij UNAG waren aangesloten, maar besloten 
zelfstandig verder te gaan. Er zijn nu 24 vrouwen die meedoen 
aan het kredietprogramma van AMAS. Het eigen fonds 
bedraagt 17.000 Córdoba (ca. € 500). Een comité de credito 
(kredietcommissie) beheert zelf de fondsen. Met de fondsen 
wil AMAS bijdragen aan de ontwikkeling van hun leden en aan 
de gemeenschap.  
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Het kredietcomité beslist over de aanvragen. Sociale controle onderling is groot, dus zijn er weinig problemen 
met de terugbetaling. Er zijn nu 4 andere vrouwen die zich willen aansluiten. De impact van de leningen lijkt erg 
groot. Veel vrouwen konden een kalf kopen (dat nu koe is) of ze begonnen een nering of breidde deze uit. 
Naast deze directe verbeteringen wil AMAS ook de integratie van de vrouwen in de gemeenschap verbeteren.  

Sanctuario Señor de Esquipulas 

Door een openbaring van de beeltenis van Señor de Esquipulas is Cunagua een bedevaartsoord geworden. 
Señor de Esquipulas is een zwarte Christus die oorspronkelijk uit Guatemala komt. Het gehele jaar door worden 
verschillende rituelen rondom Señor de Esquipulas uitgevoerd, maar de belangrijkste maand is januari met als 

hoogtepunt 13 januari. Deze bedevaart neemt onder gelovi-
gen een belangrijke plaats in hun leven in. Elk jaar zijn er meer 
gelovigen, veelal kennissen, vrienden en familieleden van de 
lokale bevolking.  

De bron (foto), die bijna gereed is, zal een extra dimensie aan 
dit fenomeen geven: aan het heilige water worden wonderen 
toegedicht. GESP ondersteunde de bouw ervan. De verwach-
ting is dat het toerisme in de streek zal groeien.  

Ook in 2015 vond er een expertmissie naar San Pedro de 
Lóvago plaats. Deze missie, gefinancierd door LBSNN/HIVOS 
heeft als doel om de toeristische sector verder te onrplooien.  
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Afkortingen 
 

AMCC Asociación de Mujeres Constructoras de Condega (bouwvakvrouwen) 

CDM Comité de Desarrollo Municipal (gemeentelijk comité voor ontwikkeling) 

CAPS Comité de Agua Potable y Saneamiento (watercomité) 

CEGE Centro de Gestion Empresarial (advies- en projectorgaan voor ondernemerschap) 

CEPRODEL Centro de Promoción del Desarrollo Local (bevordering lokale ontwikkeling) 

CONAMI Comisión Nacional de Microfinanzas (nationaal comité voor microfinanciering) 

HAS Hogere Agrarische School 

HIVOS Internationale ontwikkelingsorganisatie 

INATEC Instituto Nacional Tecnologico (nationaal technisch instituut) 

INVUR Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (woningbouwinstituut) 

LBSNN Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua 

MDG Millenium Development Goal (millenniumdoelen) 

MINED Ministeria de Educación (ministerie van onderwijs) 

NGO Niet-gouvernementele organisatie 

PRODESA Corporación para la Promoción y Desarrollo Nicaragua (mircofinancieringorganisatie) 

PUM Nederlands Senioren expertprogramma 

UNA Universidad Nacional Agraria (agrarische universiteit) 

UNAG Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (boerenbond) 

 
 

  


