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Stichting GESP in een notendop
De gemeente Gennep kent een stedenband met San Pedro de Lóvago in Nicaragua. Sinds 1994 geeft Stichting
GESP vorm aan deze stedenband, waarbij wereldburgerschap hier en daar uitgangspunt is en verbinden en
samenwerken kernwoorden zijn.
Samen met partnerorganisaties in Nicaragua en in Nederland ondersteunt GESP projecten die bijdragen aan
de verbetering van de sociale en economische omstandigheden in San Pedro de Lóvago. Momenteel vanuit
drie pijlers: sociale inclusie, basisvoorzieningen en economische ontwikkeling (inkomen genererende
projecten en werkgelegenheid). Resultaten en impact van de verschillende projecten kunnen elkaar binnen
deze opdeling overlappen.
We werken vraaggericht. De inzet daarbij is kennis, kunde en vaardigheden en daar waar nodig financiële
ondersteuning. GESP bestaat uit gedreven vrijwilligers met uiteenlopende expertises.
Meer informatie:
www.gespgennep.nl
Postbus 123
6591 AC Gennep
info@gespgennep.nl
Secretariaat
Steendalerstraat 59
6591 EC Gennep
Bank NL87 RABO 0140 6352 97
KvK 41064465
RSIN 804327506
ANBI geregistreerd
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San Pedro en Gennep: ontwikkeling door verbondenheid
De woorden die dit jaar kenmerken zijn verbondenheid en ontwikkeling. Al meer dan 20 jaar kent Gennep en
San Pedro de Lóvago een actieve stedenband en begin dit jaar werd op speciale wijze deze verbondenheid
geëvalueerd en aangehaald. De ontwikkeling en zelfredzaamheid van de bevolking van San Pedro staat daarbij
altijd centraal.
En we zijn zelf ook volop in ontwikkeling. In 2015 maakten we al melding dat we een belangrijk kruispunt
naderden. Het programma Caminando Juntos I en II, uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Beraad
Stedenbanden Nederland – Nicaragua (LBSNN) en medegefinancierd door Hivos liep in 2015 af. Eveneens
waren er een aantal bestuurswisselingen.
Ondertussen weten we welke afslag we willen nemen, wie de andere weggebruikers zijn en met wie we samen
kunnen oplopen. Het eerste werkbezoek in 2016 was hierin cruciaal.
Het verbaast dan ook niet dat de activiteiten rondom meer dan 20 jaar GESP als slogan meekreeg: San Pedro
en Gennep: ontwikkeling door verbondenheid.
En dit jaar kende meer belangrijke gebeurtenissen. Een aantal bijzondere momenten op een rij:


Tijdens het werkbezoek in februari werd de samenwerking geëvalueerd en werden met verschillende
organisaties plannen gemaakt. Ook kreeg de stedenband tussen de beide gemeentes Gennep en San
Pedro de Lóvago in samenwerking met CDM, Asociación Quitulia en Stichting GESP een nieuwe impuls.



Was er tijdens dit werkbezoek een heel bijzondere ontmoeting.



In augustus werd de meerjarige veeteeltopleiding voor veterinaire (be)handelingen afgesloten met
een feestelijke diploma-uitreiking in San Pedro de Lóvago. Vertegenwoordigers van GESP waren erbij.



De toezegging van een aantal fondsen maakte de start van 4 zwaartekrachtgedreven
drinkwaterleidingen mogelijk.



Het programma ‘alle kinderen naar school’ werd voor een derde keer gefinancierd door de
Vastenactie Venlo. Dit keer op drie scholen in San Bartolo, El Juste en La Palma. De verbondenheid
werd gevierd met een gezamenlijk educatief festival in oktober.



Op de school “Hermanos de Gennep” in El Empalme werd een nieuwe waterput geslagen en werd
door de gemeente een nieuw leslokaal gebouwd. Ook werden er leermaterialen gekocht met een
bijdrage van de opbrengst van de vastendoosjes door kinderen van de BS De Vonder.



De overkapping voor het rehabilitatiecentrum Johana Miranda kon worden gebouwd.



De fototentoonstelling, de lezingen en andere publieksactiviteiten in november en december in de
benedenverdieping van de Bibliotheek in Gennep werden door het publiek goed ontvangen. De
reacties waren positief.

Natuurlijk waren er ook heel veel kleinere unieke gebeurtenissen. Hieronder het verslag van een jaar van
ontwikkeling en verbinding. We beginnen met de projecten in Nicaragua en dan geven we een korte impressie
van de vele activiteiten die we in Nederland ondernemen en vorig jaar ondernomen hebben.
[stedenband]

Werkbezoek geeft richting aan nieuwe plannen
Het werkbezoek in februari stond in het teken van evaluatie en planning. Geëvalueerd werden de effecten van
de interventies en de samenwerking met de verschillende partners. En samen met de partnerorganisaties
werden nieuwe plannen besproken en andere projecten gemonitord. Tussen 18 en 27 februari was naast twee
bestuursleden van GESP, Jo Opsteegh en Yvonne van Driel, ook de gemeente vertegenwoordigd.
Belangrijk onderwerp was ook de vernieuwde samenwerking. Al in december 2015 werd in een intentiebrief de
samenwerking tussen de gemeentes San Pedro de Lóvago en Gennep, Quitulia en GESP beschreven. Tijdens dit
werkbezoek in februari werd bij dit akkoord ook CDM betrokken.
CDM is het Comité Municipal de Desarrollo, een gemeentelijke commissie voor de ontwikkeling van San Pedro
de Lóvago. In het kader van de burgerparticipatiewet, verzamelt CDM voorstellen die de inwoners formuleren.
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Alle burgers kunnen projecten aanleveren. Daarnaast zien de 11 mesas de concertación (een soort
adviesorganen) toe op bepaalde thema´s en stellen ontwikkelingsplannen op. Vertegenwoordigers van de
verschillende geografische gebieden en zones hebben zitting in dit orgaan. Hiernaast zijn ook andere
organisaties vertegenwoordigd zoals de politie en de ministeries van onderwijs en van gezondheid. Ook andere
(belangbehartigings)organisaties kunnen deel uitmaken van dit orgaan. Elk jaar beoordeelt het CDM
projectvoorstellen, prioriteert deze en legt deze voorstellen voor aan de gemeenteraad. Indien er onvoldoende
budget voor handen is, worden alternatieven gezocht. Ook CDM heeft watervoorziening, educatie en productie
als speerpunten.
Deze samenwerkingsconstructie is nog volop in ontwikkeling en het concept kent zeker verbeterpunten, toch
zijn in 2017 de eerste gezamenlijke projecten gestart.

De foto links werd gemaakt nadat de overeenkomst voor verdere samenwerking ondertekend werd door
alle betrokken organisaties. Van links naar rechts: Ingrid Veldscholte, Julio Almanza (voorzitter Quitulia), Jo
Opsteegh, Lesther Miranda (locoburgemeester), Elian Gonzalez (burgemeester), Juan Espinosa en Ramon
Gonzalez (CDM), Bob Nederveen, Nelson Gonzalez (voorzitter CDM), Ignacio Gonzalez
(gemeentesecretaris), Silvia Castillo en Aydalina Aguilar (beide CDM). De belangrijkste economische
activiteit in San Pedro de Lóvago is de rundveehouderij. Zo’n 25% van alle runderen die verwerkt worden
komen uit de provincie Chontales, waar San Pedro deel van uitmaakt.

Een bijzondere ontmoeting in San Pedro de Lóvago
Tijdens dit werkbezoek vond een heel bijzondere ontmoeting plaats. Op uitnodiging van Stichting GESP waren
zes (ex)burgemeesters voor een diner bijeen. Met deze burgemeesters werkten en werken we sinds de
oprichting samen. De vele verhalen en anekdotes gaven een mooi beeld van deze jarenlange samenwerking.
Elke burgemeesterstermijn werd gekenmerkt door specifieke onderwerpen die de samenwerking met Gennep
en GESP-vorm gaf. Thema's als onderwijs, gezondheid, infrastructuur en water liepen als een rode draad door
al deze jaren van samenwerking. Zo werd een bibliotheek opgezet en was er een alfabetiseringsprogramma.
Maar ook programma's voor landbouwinnovatie en rurale ontwikkeling verbeterden de levensomstandigheden
in San Pedro waar veeteelt de belangrijkste inkomstenbron is. De gemeentelijke en territoriale
ontwikkelingsplannen en het opzetten van het kadaster droegen daar zeker aan bij.

Links een foto van de kathedraal genomen vanaf het centrale plein van San Pedro de Lóvago. Op de foto rechts en
groepsfoto gemaakt tijdens het diner; met van links naar rechts: Yvonne van Driel, Bob Nederveen, Miguel Miranda,
Christiam Matus, Elian Gonzalez, Ramon Gonzalez, Jo Opsteegh, Melvin Baez, Augusto Vega en Ingrid Veldscholte.
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Concluderend was iedereen het erover eens dat de stedenband met Gennep/GESP veel gebracht heeft. Niet
alleen door financiële ondersteuning, maar ook door vragen, meedenken en andere kennisoverdracht of
trainingen. Maar bovenal door de gevoelde verbondenheid: GESP ‘eigende’ zich de ontwikkeling van San Pedro
toe. De burgemeester en de bevolking van San Pedro de Lóvago stonden er niet alleen voor; er was die
samenwerking die het extraatje kon betekenen. Het met andere ogen bekijken van hun eigen realiteit. En het
belang van goed plannen en daarvan (samen) leren was ook een geleerde les. De betrokkenheid en
vriendschap maken het verschil. In San Pedro de Lóvago wordt liefkozend gesproken over ‘los holandeses’ als
het over de stedenband gaat.
Unaniem vonden de (ex)burgemeesters dat de stedenbanden ‘gewoon’ door gezet moesten worden. Met
nadruk op (duurzaam) milieu- en natuurbeheer, watervoorziening, veeteelt en ondernemerschap.

Tweede werkbezoek in teken van feestelijke afsluiting veeteeltopleiding
Op uitnodiging van de gemeente San Pedro waren we te gast bij de diploma-uitreiking van de tweejarige
veeteeltopleiding. Jo Opsteegh en Yvonne van Driel waren namens GESP daarbij aanwezig. In deze week van 6
tot 13 augustus 2016 werden natuurlijk ook de andere projecten bezocht en hun voortgang bekeken en
besproken.
Hieronder een overzicht van de projecten. GESP werkte ook dit jaar binnen drie aandachtsvelden: economische
ontwikkeling, basisvoorzieningen en sociale inclusie.
[economische ontwikkeling]

Veeteeltopleiding groot succes
Op 10 augustus 2016 ontvingen in San Pedro de Lóvago 21 studenten - 7 vrouwen en 14 mannen - een officieel
certificaat. Zij hadden met succes de cursus veehouderij doorlopen. Studenten beschikken naast theoretische
kennis ook over voldoende technische vaardigheden. Van deze feestelijke gebeurtenis werd in 1Gennep op 7
september een bericht geplaatst.
De opleiding van twee jaar kende 1.100 lesuren. Deelnemers volgenden de lessen in hun vrije tijd. De opleiding
bestond voornamelijk uit praktijklessen met onderwerpen als dierverzorging, dierengezondheid, -voeding en
verbeterde landbouw- en veeteeltmethodes. De opleiding wordt erkend door INATEC. Er begonnen 31 mensen
aan de opleiding en gezien de intensiteit van het lesprogramma is de uitval dan ook gering.

Op de foto de gelukkige studenten. Links staat de cursusleider José Tomas Suarez, die de opleiding organiseerde en lesgaf.
Derde van links staat Jo Opsteegh; daarnaast staan Marco Aurelio Castellon, coach van LBSNN en Lesther Miranda,
locoburgemeester van San Pedro de Lóvago. In het midden de burgemeester Elian Gonzalez. Op de foto rechts brengen de
leerlingen een infuus aan bij een kalf.

Deze opleiding ontstond nadat bleek dat er weinig kennis van verbeterde veeteeltmethodes onder de
veehouders aanwezig was. In Chontales is het houden van runderen veruit de belangrijkste economische
activiteit. Zo was het sterftecijfer onder kalveren hoog, was het afkalfpercentage per koe laag en was de
melkopbrengst laag. Op het gebied van voeding, ras, gezondheid en beheer van de veehouderij bleek er met
goed onderwijs op maat, veel winst te behalen.
Velen passen het al toe op hun finca´s (boerderijen), anderen adviseren andere veehouders en verlenen
diensten. Een groep studenten heeft het plan opgepakt om als consultant en/of trainer (capacitadores) aan de
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slag te gaan. Idee is een soort collectief waar ze elkaar disciplinair aanvullen. Dit idee werd geformaliseerd in de
oprichting van een coöperatie: COOPAVET.

COOPAVET: een nieuw initiatief
Het idee van dit nieuwe initiatief is het verlenen van diensten en voorlichting aan boeren die daarvoor een
maandelijks bedrag betalen. LBSNN heeft toegezegd om een ‘joint venture’ aan te gaan, mits voldaan wordt aan
de eisen van het startkapitaal. In 2017 zal dit initiatief verder uitgewerkt worden.

Chontalac de coöperatie voor melk- en kaasproductie
De melkcoöperatie CHONTALAC heeft meer dan 300 leden. Het Centro de Acopio (ophaal- en opslagcentrum)
voor melk is ook toegankelijk voor niet-leden. Er wordt meer dan 31.000 liter melk per dag opgehaald en dat
aantal stijgt. Een jaar geleden was dit nog maar 28.000. De toename komt vooral door uitbreiding van de
ophaalroute. De meeste melk wordt verwerkt tot verschillende soorten kaas in de eigen fabriek. De capaciteit
van de fabriek is nog groter dan het aanbod. Daarnaast is diversificatie van hun producten en het vinden van
nieuwe afnemers een grote uitdaging. In de analyse en toepassing wordt de gehele productieketen betrokken.
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.
Het bestuur van Chontalac heeft de wens om een eigen kredietafdeling op te richten. LBSNN heeft met voorstel
en uitvoer geholpen en bood een lening aan. In 2017 zal daarover beslist worden.

Trazabilidad: het oormerken van runderen
In totaal zijn er door CHONTALAC en de gemeente meer dan 20.000 oormerken uitgegeven. En de vraag groeit.
Het oormerken als registratie van de runderen is door een nieuwe wet en gezondheidseisen (vooral voor de
transport en export) in een sneltreinvaart gekomen. In het najaar van 2016 werden veel meer leningen
verstrekt dan het jaar ervoor.
Het fonds voor deze oormerken wordt ter beschikking gesteld door LBSNN i.s.m. GESP.

Boerenmarkt: van producent naar consument
De boerenmarkt is een markt waar goederen en producten van producent direct naar consument gaan. Een
groep boeren uit El Juste komt elke twee weken en biedt hun groente en fruit aan. In 2014 is een coöperatie
opgericht die deze markt in samenwerking met de gemeente beheert. Er zijn 32 producenten betrokken bij de
boerenmarkt. Zij verkopen hun groentes, zaden en kruiden of bereiden eten klaar dat ter plekke verkocht
wordt. De attractieve markt wordt goed bezocht.

De boerenmark is ook een ontmoetingsplaats. Op de foto links wordt het kaf van de maiskolven gehaald; dat kan ook met een
helm op. Op de derde foto Jo Opsteegh in gesprek met een marktkoopvrouw.

Er ligt een aanvraag om door het aanleggen van een druppelirrigatiesysteem in El Juste de diversiteit aan
producten te kunnen vergroten. Daarvoor biedt GESP een lening aan. De boeren zijn enthousiast. Er moeten
natuurlijk nog een aantal puntjes op de i gezet worden, maar in 2017 kan met de aanleg gestart worden.
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Kredietfonds AMAS goed besteed
AMAS telt nu 24 vrouwen. AMAS beheert een kredietfonds. Door het goede beheer bedraagt het fonds nu
209.500 Córdoba (ca. € 7000). Tien jaar geleden zijn de dames begonnen met zo’n € 2500. GESP heeft destijds
ook ingelegd. Een commissie beheert zelf de fondsen. Het kredietcomité beslist over de aanvragen. Er zijn
weinig problemen met de terugbetaling.
Naast het eigen kredietfonds, is er ook een fonds beschikbaar bij Caja Rural. Met de fondsen wil AMAS
bijdragen aan de ontwikkeling van hun leden en aan de gemeenschap.
Er zijn plannen om de organisatie te legaliseren als een vereniging om mogelijkheden van verdergaande
samenwerking te kunnen ondersteunen. Naast bloemschikken en kransen maken, zijn er ook plannen voor het
(collectief) verhuur van stoelen en tafels.

Coöperatie DORCAS gestart met ontwerp- en naaiatelier
DORCAS is een in 2016 opgerichte coöperatie. De 10 leden ontwerpen en maken kleding. Kleding op maat en
confectie. Er is een ondernemingsplan gemaakt, maar de financiering is nog niet rond. GESP wil dit initiatief
steunen met een lening.

Juanita Saravia aan het werk in het atelier. Zij gaf dit initiatief een grote impuls. Al jaren geeft ze naailes. Veel van haa r
leerlingen zijn nu lid van de coöperatie DORCAS en samen ontwerpen en maken ze kledingstukken. De kledingstukken
zijn goed afgewerkt; het design origineel. Op de foto rechts een aantal honkbalshirts die de leden van de coöperatie
gemaakt hebben.

Bedevaartsoord Señor de Esquipulas
Esquipulas is een zwarte christus, oorspronkelijk uit Guatemala en zijn verschijning werd in een put in Cunagua
gezien. Het water wordt helende werking toegeschreven. Elk jaar in januari wordt Señor de Esquipulas geëerd.
Vele pelgrims bezoeken dan het bedevaartoord in Cunagua.
Er zijn plannen om elke maand een viering in het gebied nabij de ‘heilige bron’ te houden. Echter de enige
verbindingsweg is niet vrij toegankelijk; GESP zoekt samen met de gemeente naar oplossingen.
[basisvoorzieningen]

Drinkwaterprojecten kunnen van start
In het najaar ontvingen we het goede nieuws van de Gebroeders van den Boschstichting dat onze aanvraag
positief beoordeeld is. Al eerder hadden we van enkele andere fondsen zoals Rabo Share4more en
Hofsteestichting toezeggingen voor ondersteuning gehad. Hierdoor konden we groen licht geven voor de
aanleg van zwaartekrachtgedreven waterleidingen in vier comarca's in het buitengebied van San Pedro de
Lóvago. Dit zijn de comarca’s San Bartolo, La Pintada, La Vainilla en Los Borges.
Deze comarca's liggen in de zogenaamde 'zona seca', het droge gebied. Hoewel er gemiddeld meer dan 1200
mm per jaar regen in San Pedro valt, is een groot deel van het jaar water schaars in het buitengebied. Het
natuurverschijnsel El Niño zorgde begin dit jaar voor nog minder neerslag. Water komt nu uit dorpsputten en
wordt uit de rivier gehaald. Het hebben van een eigen waterkraan bij huis is dan geen overbodige luxe.
In totaal zullen 150 huizen aangesloten worden in de 4 gemeenschappen. Elke aansluiting krijgt een
watermeter. Zeker 768 inwoners hebben er dan voordeel van. Het dagelijks leven van vooral de vrouwen zal
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drastisch veranderen. De uren die nu met water halen gemoeid gaan, kunnen dan aan andere activiteiten
besteed worden. De watermeters hebben een duidelijke toegevoegde waarde. Niet alleen voor onderhoud van
de installatie in het geheel maar ook zal waterverspilling beperkt worden.
We hanteren een aantal criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Zo moet de bron in gemeenschappelijk
eigendom zijn, moet een plaatselijk watercomité beheer en onderhoud van de waterleiding organiseren, moet
regelmatig het debiet en de waterkwaliteit gemeten worden, moet er aandacht zijn voor natuureducatie
waarbij efficiënt watergebruik centraal staat en moeten er plannen zijn voor behoud van het waterwingebied,
bijvoorbeeld door herbebossing.

Links het bestuur van CAPS in Los Borges. CAPS is het lokale watercomité, dat de werkzaamheden organiseert, de regels vaststelt van
waterbeheer en -gebruik en zorg draagt voor onderhoud. In Los Borges zijn ze al begonnen met de voorbereidingen. Op de foto rechts
laten Yvonne van Driel en Norlan Lazo een schets zien met daarop de ‘bouwtekening’ van de aanleg van de zwaartekrachtgedreven
drinkwaterleiding in Los Meleros en Los Borges. In Los Meleros werd eerder al een drinkwatersysteem aangelegd. Deze foto stond bij
het winnende verhaal op de site kleinegoededoelen.nl.

De participatie van alle betrokkenen is in elke fase van planning en uitvoer essentieel. Uiteindelijk gaat de
gemeente samen met de bewoners aan de slag. Veel handwerk doen de bewoners zelf, zoals het graven van
kilometerslange geulen om de leidingen vanaf de bron tot hun huizen te leggen. De bewoners van de comarca's
zijn al drukdoende met de voorbereidingen. Vooral het formaliseren van CAPS en eigendomsrechten neemt
veel tijd in beslag. In januari 2017 gaan de handen uit de mouwen.

Cursus huizenbouw met natuurlijke materialen
De cursus huizenbouw met natuurlijke materialen zou in 2015 afgerond worden, maar liep uit tot begin 2016.
Dit kwam vooral omdat niet alle grondstoffen zoals zacate (hooi of stro), de grondstof voor adobe, voorhanden
leken. Uiteindelijk hebben 19 cursisten uit Zanzibar, El Juste, San Bartolo en Puertas de Paris (Llano de los
Pedros) de cursus naar tevredenheid afgemaakt. Zij kunnen nu zelf huizen bouwen.
Het project werd uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met AMCC (Asociación de Mujeres
Constructoras de Condega).
[sociale inclusie]

Alle kinderen naar school: educatief festival als mooie afsluiting
In 2014 is een driejarige samenwerking met Dekenaat Venlo aangegaan. Opbrengsten van de vastenactie
zouden ten goede komen aan het project ‘alle kinderen naar school’. Voor dit derde en laatste jaar koos
Quitulia, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, voor drie basisscholen in San Bartolo, El Juste en
La Palma. Naast de buitenschoolse activiteiten en extra schoolspullen om kinderen te motiveren naar school te
komen en dat te blijven doen, werd dit jaar ook gekeken naar de schoolinrichting. Zo werden in San Bartolo de
schoolbankjes opgeknapt en nieuwe gemaakt. Een ander element dat dit jaar ingevoerd werd was i.p.v. een
excursie buiten de regio, het organiseren van een slotevenement. Het festival werd op 15 oktober in El Juste
georganiseerd. De reacties waren erg positief.
Quitulia faciliteert ook trainingen over verschillende onderwerpen over o.a. gezondheid, gezonde voeding en
huiselijk geweld. Bewustwording richting ouders is heel belangrijk. De resultaten zijn bijzonder goed. De ouders
heel erg tevreden. Bovendien had de bevolking zelf voor monitoring gezorgd door daarvoor een lokaal comité
te vormen. De belangrijkste resultaten samengevat:
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In totaal zijn er voor 70 kinderen buitenschoolse (recreatieve, culturele en sportieve) activiteiten
georganiseerd;
In totaal hebben deze 70 kinderen in 2016 volledig in het schoolsysteem meegedraaid en 67 blijven
dat doen. Helaas hebben 3 kinderen de school weer verlaten om te gaan werken. Dit zijn 3 kinderen
uit één gezin. Ondanks bemoeienis van het ministerie van Onderwijs, de gemeente en Quitulia zijn
deze kinderen toch weer ingezet om mango’s en andere vruchten te plukken;
Meer dan 100 kinderen uit La Palma, El Juste en San Bartolo zijn indirect betrokken: door de
verbetering van de onderwijsstructuren in de drie basisscholen in het bijzonder en door versterking
van de gemeenschapszin in het algemeen.;
Meer dan 70 ouders hebben meegedaan aan de workshops met als thema’s huiselijk geweld, seksueel
misbruik, het belang van het volgen van onderwijs en het belang van een harmonieus gezinsleven;
Meer dan 100 personen hebben deelgenomen aan de workshop over het belang van een gezond
gemeenschapsleven. Betere en hechtere organisatie in de gemeenschappen bevordert
gemeenschapszin en maakt burgerparticipatie praktischer en deelname aan andere sociale projecten
gemakkelijker.

Op de foto rechts een opgeknapt schoolbankje. Het hout kwam van een boom op het schoolterrein. Daarvoor in
de plaats zijn zeker 2 nieuwe bomen geplant. Rechts een impressie van het eindfestival. Waar naast
sportwedstrijden, spelletjes en een kennisquiz ook gedanst, voorgedragen en gezongen werd. Ouders van de
kinderen uit de drie scholen hadden voor eten en drinken gezorgd.

Bestuursleden van GESP waren meerdere malen in Venlo om het programma te bespreken en om de
activiteiten in Nicaragua toe te lichten. Vrijwilligers bouwden de expositie met foto’s van het leven in San Pedro
de Lóvago op in o.a. de Jongerenkerk. Op donderdag 24 maart 2016 presenteerden we in 3 groepen op de BS
De Zuidstroom het thema kinderarbeid in Nicaragua. Ook waren we bij de Nicaragua-Ontmoeting op 13 maart
2016 in Reuver. En op maandag 4 april 2016 vertelden we in Jongerenkerk Venlo over het werkbezoek en de
resultaten. Met belangstelling luisterde het publiek en reageerde enthousiast op de bereikte resultaten.
Op de site van Dekenaat Venlo en in het kerkblad werd deze samenwerking veelvuldig vermeld. Ook op onze
site werd het project meerdere malen op de voorpagina benoemd.

Waterput en leermiddelen voor basisschool “Hermanos de Gennep”

Het nieuwe gebouw is prachtig. Julio Almanza, voorzitter van Quitulia, draait (op de foto rechts) aan de pomp; er
komt voldoende water uit.
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Tijdens het werkbezoek in februari werden we hartelijk ontvangen op de school “Hermanos de Gennep” in El
Empalme. In 2014 deed deze school mee aan het programma ‘alle kinderen naar school’. Destijds werkten er
verschillende kinderen op de nabijgelegen vuilnisbelt. Gelukkig gaan die kinderen nu ook naar school.
Helaas zagen we wel dat de waterput droog stond en het gebouw veel scheuren in de wanden vertoonde.
Kinderen kregen les onder een tent. GESP besloot daarop om het slaan van een nieuwe waterput te
financieren. Quitulia schreef deze klus uit en was verantwoordelijk voor de resultaten. De gemeente San Pedro
de Lóvago zegde toe een nieuwe aula te bouwen. Ook werden er leermaterialen gekocht met een bijdrage van
de opbrengst van de vastendoosjes door kinderen van de BS De Vonder. Over deze laatste actie verscheen in
week 29 in zowel De Maasdriehoek als 1Gennep een artikel.

Uitbreiding dagbestedingscentrum voor jongeren met een beperking
Het centrum voor dagbesteding voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking is gelegen in het
noordwestelijke deel van San Pedro de Lóvago in een oude kapel. Elke dag zijn er verschillende activiteiten
volgens een vooraf gemaakt schema. Naast fysio-, psycho- en sociale gedragstherapie zijn onderwijs, sport,
muziek, dans en theater de belangrijkste onderdelen. Dit zijn afwisselend groepsactiviteiten en individuele
begeleiding. Het streven is om deze kinderen nog meer individueel te kunnen begeleiden. De ouders en andere
familieleden worden waar mogelijk betrokken bij het programma. Ook nemen de kinderen deel aan sociale en
culturele activiteiten in San Pedro de Lóvago. Het programma is gebaseerd op geborgenheid en wil de
zelfredzaamheid van deze mensen vergroten.
Momenteel worden er 23 kinderen begeleid. Veertien jongens en 9 meisjes. Hun beperkingen zijn verschillend
en hun mogelijkheden ook. Naast betrokken moeders telt het team ook professionele vakleerkrachten zoals
een muzieklerares, een fysiotherapeut en een pedagoge. Het team wordt begeleid door een coördinatrice. Alle
medewerkers doen dat vrijwillig.
De door de kinderen gemaakte sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen zoals manden gevlochten van papier,
worden verkocht. Deze dagbesteding zal uitgebreid worden en hiermee worden een aantal lopende kosten
gedekt.
Ook verzorgt het centrum maaltijden voor senioren. Als een soort tafeltjedekje. En ook worden een aantal
malen per jaar bijeenkomsten voor deze ouderen in het centrum georganiseerd.
Al in 2015 werd een extra aula gebouwd met financiering van GESP. Deze ruimte wordt gebruikt voor
fysiotherapie en voor zang, dans en theater. Dit was geen ideale combinatie en daarom besloot GESP om ook
een hoge overkapping te financieren aan de andere zijde van het gebouw. Op 9 december 2016 werd de ruimte
onder het afdak in gebruik genomen.

De foto links is genomen tijdens de inauguratie van de overkapping op 9 december. Het dak is nog net te zien. Rechts staan jongeren het
bezoek te woord en zingen een paar liederen.

[wereldburgerschap]

Meer dan 20 jaar GESP
In 2015 maakten 2 bestuursleden van GESP kennis met de foto's uit Nicaragua van Piet den Blanken. Met de
tentoonstelling “Mijn moeder was een echte strijder” vertelt de fotojournalist het verhaal van Ivania. Een
vrouw die al jong zwanger werd, maar altijd bleef zoeken naar mogelijkheden om vooruit te komen en om haar
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kinderen te kunnen voeden. Opgeven was geen optie. Dit verhaal trof ons zo, dat we besloten deze
tentoonstelling ook naar Gennep te halen.
En dat was een mooie aanleiding om ook de jarenlange samenwerking en vriendschap met San Pedro in beeld
te brengen. Naast het fotoverhaal van Ivania, is er een overzicht van bijna 25 jaar GESP en zijn er ook foto's
over waterbeheer in Nicaragua te zien. Ook werden er lezingen en boekvertellingen gehouden.

De verschillende posters en flyers om de tentoonstelling en de lezingen onder de aandacht te brengen.

Het programma bevatte de volgende hoogtepunten:


Opening van de expositie op 13 november 2016 door Peter de Koning, burgemeester van de
gemeente Gennep. Meer dan 50 personen, waaronder ex-burgemeester Mr. E.A. Berger die 23 jaar
geleden aan de wieg stond van de stedenband, waren bij deze feestelijke opening aanwezig.



Op 17 november sprak fotojournalist Piet den Blanken over zijn ervaringen in Nicaragua. Het verhaal
over Ivania Brooks Torres, waarop de fototentoonstelling gebaseerd is, ontroerde zichtbaar.



Op 24 november 2016 was Ellen Bollen te gast. Zij sprak over watermanagement in Nicaragua.



Jo Opsteegh, bestuurslid van het eerste uur, en Yvonne van Driel vertelden op 8 december over (meer
dan) 20 jaar GESP en de samenwerking en vriendschap met San Pedro de Lóvago.



Van Missiebusje tot Wereldpaviljoen was de titel van de laatste thema-avond. René Poels sprak op
donderdag 15 december over het tot stand komen van het culturele inleefatelier waar San Pedro
model voor stond.



Gerard Sonnemans verzorgde 3 interactieve vertellingen met leerlingen van BS De Ratel. Hij vertelt het
verhaal over Sergio en Rosa uit het boek 'Het lot van een geluksvogel'.

Van elke gebeurtenis (behalve van de boekvertellingen) is op onze website een uitgebreid verslag verschenen.
Ook werden op facebook en via twitter veel foto’s en berichten over de tentoonstelling gedeeld.

Een blik van boven op de tentoonstelling tijdens de opening. Met dank aan Biblioplus en alle andere sponsors. Rechts
luisteren kinderen van de BS De Ratel aandachtig naar Gerard Sonnemans als hij vertelt over Rosa, Sergio en het
varkentje.
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De expositie en de lezingen werden goed bezocht. In totaal werden er 300 bezoekers geteld. De reacties waren
positief; hieronder een aantal reacties opgeschreven in het gastenboek.
Een mooie uiteenzetting van
jarenlange samenwerking.
Geweldig dat zovelen in Gennep al
zoveel bereikt hebben om “de
wereld een klein beetje beter te
maken”.

Saludos de San Pedro de Lóvago y
felicidades por su hermosa
exposición.

Prachtige grote wanddoek met
tekening/afbeelding! Veel succes
met werving support voor GESP.

Gefeliciteerd en veel succes bij de
voortzetting van jullie werk in/voor
en samen met San Pedro!

Mooie tentoonstelling en
interessante lezing. De reis waard.

Hartstikke goede PR voor GESP,
haar werk in San Pedro de Lóvago
en ook Gelnica!

Mooie tentoonstelling! Veel succes
met dit goede initiatief

Indrukwekkend. Belangrijk te
weten hoe het leven elders is.

Sprekende kleurrijke foto’s. Succes
voor vrijwilligers GESP. Duidelijke
indeling.

Wat hebben we het goed in
Nederland. Succes GESP.
Prachtige tentoonstelling. Goed
werk, GESP.
Muchas felicidades por la hermosa
exposición. Sigan asi adelante!

Een pracht-expositie, mooie foto’s
van Piet den Blanken en ook van
GESP. Veel succes! En dank voor
vriendelijke ontvangst en
rondleiding.
Succes met deze mooie
tentoonstelling en jullie werk.

Indrukwekkend! Tentoonstelling
geeft een goed beeld van de
omstandigheden van het land en
de mensen. Geweldig dat GESP
zich hiervoor wil inzetten.
Een fantastische expositie!
Geweldig dat dit gezien kan en
mag worden. Goed dat GESP dit
kan doen en wij, burgers uit
Gennep, moeten trots zijn dat we
de mensen daar kunnen helpen bij
het verbeteren van hun
leefomgeving.

De expositie kon een succes worden door de inzet en het enthousiasme van het bestuur, de vele vrijwilligers en
de andere betrokkenen. Werkzaamheden zoals inrichting en opbouw van de expositie, persberichten,
suppoosten, sprekers en de gehele organisatie was in handen van vrijwilligers en bestuursleden. Ook konden
we rekenen op sponsoring en steun van een aantal bedrijven en organisaties, zoals o.a. Biblioplus, Hotel De
Kroon, Wikkers Catering, gemeente Gennep, Intos, Printmarkt en Elzendaalcollege Gennep.
In veel plaatselijke en regionale kranten en op enkele sites werden de expositie en de lezingen aangekondigd.
De expositie werd genoemd in o.a. 1Gennep, De Maasdriehoek, Kliknieuws, Limburgs Dagblad, De
Gelderlander, Straks in Gennep, ConSentido, KleineGoedeDoelen en GennepNews. Ook werd regelmatig over
de fototentoonstelling bericht. In 1Gennep verscheen op 2 november een artikel over de expositie en De
MaasDriehoek berichtte over de opening op 15 november 2016. Op 23 november publiceerde De Gelderlander
een interview over GESP en de tentoonstelling.

De eerste twee foto’s werden gebruikt om overeenkomsten tussen Gennep en San Pedro de Lóvago te laten zien. De blauwe koe ineen
weiland in de Looi en de blauwe koe op de sokkel op het centrale plein in San Pedro de Lóvago. Op de foto links spreekt René Poels over het
ontstaan van het Wereldpaviljoen. Op de achtergrond het grote wanddoek, dat nog steeds te zien is in de bibliotheek van Gennep.

Ook werd GESP geïnterviewd voor het programma Culthis op NimaRadio. Daar werd ook een item voor NimaTV
van gemaakt. Het radioprogramma werd op 7 en 21 december uitgezonden.

Jaarverslag Stichting GESP 2016

12

Sfeervolle kerstmarkt
Traditiegetrouw stonden ook dit jaar weer enthousiaste vrijwilligers op de kerstmarkt in Gennep. Omdat dit
weekend van 11 en 12 december 2016 samenviel met de fototentoonstelling was de expositie ook dat
weekend open. Bij dit evenement gaat het vooral om GESP onder de aandacht te brengen en dat is zeker
gelukt. Ook worden boeken en andere spullen verkocht. De mooie boekenleggers en kleurige houten vogeltjes
uit Nicaragua waren in trek bij de bezoekers.

Op de eerste foto vertellen Henry van Eldijk en Joke Liebrand (een trouwe vrijwilliger die dit jaar o.a. meehielp met de
organisatie van de tentoonstelling) een bezoeker van de kerstmarkt over GESP. Daarnaast laten Ernst de Vries en Sandra
Nellen hun enthousiasme zien en op de laatste foto een sfeerplaatje van de kerstmarkt met links de kraam van GESP.

[organisatie en samenwerking]

Bestuurszaken
Dit jaar trad Ernst de Vries toe als bestuurslid. In de loop van 2017 zal hij de taken van voorzitter op zich
nemen. Het huidige bestuur bestaat nu uit Wim le Clercq (voorzitter a.i.), Jo Opsteegh (vicevoorzitter), Sandra
Nellen (penningmeester), Yvonne van Driel (secretaris), Ernst de Vries en Henry van Eldijk (beide algemeen
bestuurslid).
Marlies de Loo als adviseur en Ingrid Veldscholte als beleidsmedewerker Internationale Samenwerking van de
gemeente Gennep zijn beide betrokken bij de dagelijkse activiteiten van GESP. Helaas is Gijsbert van Tol
wegens werkzaamheden elders niet meer actief als adviseur en vertaler.
GESP kan op een aantal vaste vrijwilligers rekenen. Vooral bij de organisatie van de fototentoonstelling werkten
er zo’n 15 personen intensief mee. Het bestuur van GESP is dankbaar en blij dat deze mensen met hun inzet en
enthousiasme de activiteiten rondom ‘meer dan 20 jaar GESP’ tot een succes maakten. Op de
onlinevrijwilligersbank van de gemeente Gennep vragen wij regelmatig om vrijwilligers. Dit leverde in 2016 een
aantal reacties op.
De beleidsvisie ‘2014 en verder’ werd herzien, dat resulteerde in het Beleidsplan 2017-2019. Ook de gemeente
Gennep ondersteunt ons daarbij. De Gelderlander van 12 november kopte dan ook: ‘Stedenband San Pedro
blijft’.

Werkgroep Internationale Samenwerking Gennep
Met de Werkgroep Internationale Samenwerking van de gemeente Gennep vond op 30 augustus een overleg
plaats. Hierbij werden de resultaten van beide werkbezoeken toegelicht. De commissie sprak haar
tevredenheid uit over de positieve impact die GESP in San Pedro de Lóvago en in Gennep heeft.
De commissie bestaat uit 4 raadsleden en de burgemeester van de gemeente Gennep. De burgemeester is
tevens portefeuillehouder internationale samenwerking. Op meerdere momenten werd de burgemeester op
de hoogte gehouden van de voortgang en ontwikkelingen.

Stedenbanden Nederland-Nicaragua
Op 12 februari 2016 kwamen een aantal stichtingen en stedenbanden in Utrecht bijeen. Naast uitwisseling
werd vooral gezocht naar gemeenschappelijke onderwerpen en activiteiten om samen uit te voeren. Dit
platform kreeg een nieuwe impuls door de doorstart van LBSNN.
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Landelijk Beraad maakt doorstart
Het programma Caminando Juntos dat LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua) in
samenwerking met GESP en andere stedenbanden uitvoerde, liep tot eind 2015. Het roterend kredietfonds
blijft echter beschikbaar voor ondersteuning van initiatieven voor economische ontwikkeling in San Pedro de
Lóvago. Ook werden in de loop van het jaar andere plannen ontwikkeld, die naar alle waarschijnlijkheid in 2017
uitgevoerd zullen worden.

Wereldpaviljoen Steyl
GESP werkt al sinds de oprichting van het museum met de Stichting Wereldpaviljoen samen. In de voormalige
drukkerij van het Missiehuis in Steyl is een Nicaraguaans stadje nagebouwd. San Pedro stond daarbij model.
Het is een plek waar kinderen (en volwassenen) zich kunnen onderdompelen in andere culturen. Door zelf te
ervaren en te beleven krijgen ze bagage mee op weg als wereldburgers.
Het Wereldpaviljoen is door een vakjury van de ANWB uitgeroepen tot de top 3 van meest maatschappelijke
uitjes in ons land.

Rotary Club Land van Cuijk en Maasduinen
Al meerdere jaren ondersteunt de Rotary Club specifieke projecten. Op verschillende momenten vond overleg
plaats. Dit resulteerde in GRO: GESP & Rotary Ontwikkelen. Naast uitwisseling van kennis, ervaringen en
expertise, heeft Rotary ook een breed netwerk. Dit resulteerde al in contacten met potentiële fondsen. Zo kon
de aanleg van de zwaartekrachtgedreven waterleiding in 4 buurtschappen begonnen worden. En op 7
september tijdens een bijeenkomst in Plasmolen zegde Rotary steun toe voor de aanleg van
druppelirrigatiesystemen.

HAS Hogeschool
Begin 2016 sloot een student van de HAS Hogeschool Den Bosch zijn stage van 4 maanden bij Caja Rural af. Zijn
bevindingen over kredietverleningen en de impact daarvan op de bedrijfsvoering bij veehouders in San Pedro
de Lóvago werden positief ontvangen.

Regio-overleg Mondiale en Fairtrade Platforms Noord-Limburg
Tien verschillende organisaties, werkzaam binnen internationale ontwikkeling, uit de regio komen 2 maal per
jaar bijeen en wisselen tips en activiteiten uit. Hierbij komen verschillende onderwerpen zoals fairtrade,
mondiale projecten en wereldburgerschap voorbij.
[fondsenwerving en publiciteit]

Innovatieve acties
In de loop der jaren zijn er veel mensen en organisaties betrokken bij onze activiteiten. Zo zijn er veel trouwe
'Vrienden van GESP". Maar dit jaar hebben we ook andere vormen gezocht om doneren nog makkelijker te
maken. Zo zijn we nu aangesloten bij YouBeDo en DoelShop.
YouBeDo is een online boekwinkel, waarbij 10% van het aankoopbedrag aan een goed doel geschonken kan
worden. Zelf zeggen ze daarover: "Boeken verkopen is voor ons een middel om ons doel te bereiken: een
eerlijke en rechtvaardige wereld."
Via DoelShop kan men gratis doneren door te shoppen bij alle aangesloten webshops (zoals Bol.com &
Zalando). Als DoelShop.nl een 'klant' aanlevert aan een webshop krijgen zij een bonus als 'bedankje'. Dit is vaak
een percentage van het aankoopbedrag. DoelShop.nl geeft 75% van deze bonus door aan het goede doel van
keuze!
Deze twee nieuwe manieren van fondsenwerving wierpen al direct vruchten af. Op onze site meer informatie
hierover.

Wecycle-cheque ontvangen
GESP heeft op 26 januari 2017 uit handen van de burgemeester van Gennep, Peter de Koning, de Wecyclecheck van € 1000 ontvangen. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van e-waste.
Inwoners konden punten scoren voor een lokaal goede doel door in 325 gemeenten afgedankte elektrische
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apparaten en spaarlampen (e-waste) in te leveren bij hun milieustraat. De 25 gemeenten met de meeste
punten per inwoner, ontvangen dan een sponsorcheque van € 1000 voor het gekozen lokale goede doel. In
Gennep was dat in het najaar van 2016 GESP.
Inwoners van Gennep steunden daarmee de aanleg van elektriciteit in de basisschool in San Bartolo. Dit
verbetert de infrastructuur van de school en daarmee de leerprestaties. Bovendien doet deze school dienst als
gemeenschapsruimte.
Voor deze actie werd zowel door de gemeente Gennep als GESP veel aandacht in lokale kranten en via sociale
media besteed. Zo stond er op 19 oktober in de gemeenterubriek in 1Gennep een uitgebreid artikel over deze
inzamelactie. En op 1 februari 2017 stond de uitreiking van de check op de voorpagina van 1Gennep.

Op de foto links overhandigt burgemeester Peter de Koning de check van WeCycle aan Wim le Clercq en Sandra Nellen. De
uitreiking was in januari 2017, maar de inzamelactie liep in de laatste vier maanden van 2016. Op de foto ernaast een blik
op de boerenmarkt in San Pedro de Lóvago. Deze foto begeleidde het verhaal ‘Gallina Ponedora’ dat voor de
verhalenwedstrijd was ingezonden.

Gedeelde tweede plaats verhalenwedstrijd
Twee verhalen dongen mee voor de Partinprijs. De Partinprijs is een verhalenwedstrijd voor particuliere
initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. ASN-bank stelde een bedrag van € 1500 voor de schrijver van het
beste verhaal over een recent project. Partin is de branchevereniging van en voor kleine goede doelen en
particuliere initiatieven. GESP is lid van Partin.
Het verhaal ‘Gallina Ponedora of waarom een legkip kakelt en wat dat te maken heeft met een kredietfonds’
gaat over de vrouwenorganisatie AMAS. Het tweede verhaal gaat over een bouwtekening van de aanleg van
drinkwatersystemen: Schetsen op oud papier. Deze verhalen werden gepubliceerd op de website
kleinegoededoelen.nl.
Dit laatste verhaal werd genomineerd voor de Partinprijs 2016. Uiteindelijk stonden we op een gedeelde
tweede plaats achter de winnaar. De jury vond dat uit het verhaal gelijkwaardigheid sprak en (zelf)reflectie.
Ook waardeerden ze de mooie woordkeuze en de prachtige verhaallijn. Tijdens de Partindag op 3 december
2016 in Nijkerk nam Yvonne van Driel namens GESP de felicitaties in ontvangst.
De verhalen zijn ook terug te lezen op onze site.

Publicaties en persberichten
In 2016 stond GESP een aantal keren in plaatselijke kranten, zoals 1Gennep en De Maasdriehoek. Dit waren
persberichten van onze kant of verslagen van journalisten. Natuurlijk was er veel aandacht voor de
fototentoonstelling en het feit dat de gemeente Gennep en GESP al meer dan 20 jaar een stedenband met San
Pedro de Lóvago onderhouden.
In totaal werd GESP dit jaar zo’n 12 keer in lokale kranten vermeld. Naast de al eerdergenoemde berichten,
werd GESP ook aangehaald bij een artikel over de legaten die mevrouw Lisa van Dijk aan verschillende
maatschappelijke organisaties in Gennep naliet. Ook GESP ontving € 1000. In De Gelderlander van 23 maart
werd daaraan een artikel gewijd. In de lente-editie van kwartaalblad Topic Maasduinen stond een
kennismakingsartikel over GESP.
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Foto’s van San Pedro de Lóvago, gemaakt door Yvonne van Driel, werden geplaatst op de facebookpagina van
ConSentido en door inspanning van Stichting Helmond – San Marcos werd in de laatste editie van 2016 van
Columbus Travel aandacht besteed aan de stedenbanden Nederland - Nicaragua.

Sociale media
Op twitter waren eind december 127 volgers. Dat is een groei van 15% ten opzichte van het jaar ervoor.
Facebook groeide van 90 naar 120 volgers. Bereik per bericht is 30 tot 200 lezers met uitschieters van 400
belangstellenden per bericht. Vooral tijdens de expositie in november werd de facebookpagina vaak bezocht.
Ook werden regelmatig berichten gedeeld.

Website
In 2015 zijn er 12 artikelen gepubliceerd op de website. Deze artikelen kregen bij elkaar meer dan 5100 hits
(aantal keren bekeken). Daarnaast waren er verschillende korte items in de actualiteitenrubriek op de
homepage. Het aantal bezoekers is daarom veel hoger. In meerdere gevallen werden nieuwe artikelen op
andere sites of door andere journalisten op sociale media vermeld.

Korte bezoekjes aan Gennep
Oud-burgemeester van San Pedro de Lóvago, Miguel Miranda, vergezeld door vrouw, zoon en schoondochter
bracht op 29 en 30 september een kort bezoek aan Gennep. Tijdens een wandeling langs alle toeristische
hoogtepunten van Gennep, werden veel herinneringen opgehaald.
Ook konden we Grisbing Gonzalez en haar moeder in Gennep verwelkomen. Grisbing is lid van de coöperatie
Dorcas.

Tot slot een paar kiekjes uit San Pedro de Lóvago. Links een foto met een muurkrant met de projecten die in het kader van de
stedenband zijn uitgevoerd. Deze muurkrant staat voor het gemeentekantoor aan het centrale plein. Het openbaar vervoer
bestaat uit een busdienst van en naar Juigalpa. Juigalpa is de hoofdstad van Chontales, waar San Pedro deel van uitmaakt. De
afstand tussen San Pedro en Juigalpa bedraagt 50 km. In een personenauto duurt de rit een uur; de bus doet er langer over. De
foto van de kinderen verkleed als Josef en Maria is gebruikt voor de kerstgroet van GESP. Elk jaar beelden kinderen het
kerstverhaal uit.

Op de volgende zijde een compilatie van artikelen die verschenen in lokale en regionale kranten.
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