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Stichting GESP 

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 overlappen.  

De gemeente San Pedro de Lóvago heeft een oppervlakte van 466 km². De gemeente maakt deel uit 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 
Sanpedreños wonen in de 17 comarca’s (kleine dorpskernen) in het uitgestrekte buitengebied. Veruit de belangrijkste 
economische activiteiten zijn landbouw en veehouderij. Er zijn in totaal 850 boerderijen. De omvang is wisselend van 
groot tot heel klein. Ondanks de jaarlijkse regenval van 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. Ook in de jaren erna werd extreme droogte met zeer natte periodes afgewisseld. 

We werken vraaggericht. De projecten worden vanuit de bevolking aangedragen. Elk jaar beoordeelt het CDM de 
projectvoorstellen, prioriteert deze en legt deze voorstellen voor aan de gemeenteraad. CDM is het Comité Municipal de 
Desarrollo, een gemeentelijke commissie voor de ontwikkeling van San Pedro de Lóvago. Huidige speerpunten zijn 
watervoorziening, educatie en productie. Onze inzet daarbij is kennis, kunde en vaardigheden en daar waar nodig 
financiële ondersteuning. 

Naast samenwerking met de gemeente San Pedro de Lóvago werken we ook samen met andere organisaties, zoals 
Quitulia, AMAS, Cooperativa San Juan (El Juste) en Centro de Rehabilitación Johana Miranda. GESP bestaat uit gedreven 
vrijwilligers met uiteenlopende expertises.  

www.gespgennep.nl 
info@gespgennep.nl 

Secretariaat 
Steendalerstraat 59  
6591 EC Gennep 

Bank NL87 RABO 0140 6352 97 

KvK 41064465 
RSIN 804327506 
ANBI geregistreerd 

Bestuur 
Ernst de Vries (voorzitter) 
Yvonne van Driel (secretaris) 
Henry van Eldijk (penningmeester) 
Lilian Schouteten 
Gilbert van der Mooren 
Marga Huizenga 
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2018: een jaar vol verwachtingen 

2018 was het jaar van verwachte veranderingen. In april liepen demonstraties in Nicaragua uit op heftige 
confrontaties tussen regeringstroepen en demonstranten. De verwachtingen op democratische hervormingen 
waren groot. Maar tot op heden lijkt er weinig opening om aan deze wens van een groot deel van de 
Nicaraguaanse bevolking tegemoet te komen. Volgens de ooggetuigen is het wantrouwen binnen de 
gemeenschap toegenomen. En velen, vooral jongeren, zijn door wanhoop vertrokken uit het land op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden.  

Henry van Eldijk en Yvonne van Driel ondervonden in mei tijdens het werkbezoek de uitwerking van de 
gekoesterde verwachting op democratische hervorming aan den lijve. Hoewel het door blokkades geteisterde 
land de reismogelijkheden belemmerde, konden veel projecten bezocht worden en nieuwe besproken. Wel 
betekende dit dat veel projecten vertraagd werden uitgevoerd. De onzekere situatie maakte directe uitvoer 
vaak onmogelijk.   

Zo kon het programma ‘alle kinderen naar school’ dit jaar geen doorgang vinden. De regionale autoriteiten van 
het ministerie van Onderwijs durfden in de woelige periode geen groen licht te geven. Bovendien besloot onze 
partnerorganisatie Quitulia tijdelijk alle activiteiten op te schorten.   

Maar Henry en Yvonne zagen ook de afronding van een aantal projecten. Zo werden de twee bestuursleden 
warm verwelkomd in San Bartolo en Los Borges en kon het lintje doorgeknipt worden in La Pintada (foto 
voorzijde). Wat waren de mensen en dan vooral de vrouwen blij met de eigen waterkraan in huis. En het 
verhaal van 24 km geul graven om dat te bereiken in San Bartolo zullen we niet snel vergeten.  

Ook is 2018 het jaar waarin Humberto Ramon Gonzalez de burgemeestersketting van Elian M. Gonzalez 
overnam. Voor Elian en haar man kwam een lang gekoesterde wens uit; zij werden de trotste ouders van een 
dochter. Gefeliciteerd! 

Ramon Gonzalez zal de komende 4 jaar als burgemeester van San Pedro de Lóvago de lopende projecten 
voortzetten en nieuwe ontwikkelen. We hebben al een aantal mooie voorstellen voor zwaartekrachtgedreven 
drinkwatersystemen ontvangen waar we ons graag voor inzetten om deze projecten te kunnen uitvoeren. De 
blije gezichten van vrouwen, die in de eigen keuken een waterkraan hebben, spreken boekdelen.  

Een klein aantal projecten kon op onze steun rekenen dit jaar. Zo konden meer dan 120 boeken gekocht 
worden voor de gemeentelijke bibliotheek van San Pedro de Lóvago met onze ondersteuning. En door een 
mooie gift van OOM Verzekeringen beschikt het rehabilitatiecentrum Johana Miranda over nog meer 
mogelijkheden voor recreatie en therapie voor jongeren met een beperking. Er werden o.a. een massagetafel 
en fitnesstoestellen gekocht, maar ook airco’s en een televisie. 

Maar we lieten natuurlijk ook in Gennep van ons horen.  

Gennep stond op 7 juli 2018 in het teken van het Nicaragua Festival. Samen met SumMmertime organiseerden 
we een middag vol muziek, dans, (re)creatie en informatie over GESP, Nicaragua en de Sustainable 
Development Goals (SDG). Deze 17 duurzame werelddoelen zijn het mondiale streven om in 2030 de wereld 
eerlijker en mooier te maken. GESP draagt daar op verschillende manieren aan bij. De informatiestand over de 
SDG trok veel publiek en leidde tot mooie ontmoetingen. 

Deze dag kon een succes worden, niet alleen door de goede samenwerking met SumMmertime, maar ook door 
de collegiale samenwerking met het Wereldpaviljoen, Radio El Mundo, Gerard Sonnemans, Hendriks Muziek, 
Trio Los Maya, Kenniskeuken/Biblioplus, Roos Amarante van Driel/FitDistrict en de gemeente Gennep. En 
natuurlijk door de vele vrijwilligers die hieraan bijdroegen. Zonder hen zou deze dag niet georganiseerd zijn. 
Bedankt, jullie maakten deze dag tot een succes! 

Ook op de Kerstmarkt konden we rekenen op veel vrijwilligers die enthousiast spraken over GESP. Samen met 
de nieuwe bestuursleden Gilbert van der Mooren, Lilian Schouteten en Marga Huizenga werd de stand 
uitgebreid. Dat riep enthousiaste reacties op.  

Maar 2018 was ook het jaar van afscheid nemen. Op 4 januari overleed Jo Opsteegh.  Wij, en de mensen in San 
Pedro, zijn Jo grote dank verschuldigd voor zijn inzet. De gemeenteraad van San Pedro de Lóvago besloot om 
het ecologische park in het noorden van de stad te vernoemen naar Jo. In dit park voor recreatie, natuur en 
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bezinning ‘Parque Ecológico Jo Opsteegh’ kregen resten van Jo een laatste rustplaats. Tot groot genoegen van 
inwoners van onze zusterstad, want ‘zo kunnen wij ook deze bijzondere man eren’.  

Dit park ligt geheel in de verwachting van een groene gemeente. Daaraan helpen we graag mee. Samen met de 
gemeente San Pedro de Lóvago blijven wij ons inzetten voor een duurzamere gemeente. En we willen iedereen 
die ons het afgelopen jaar hielp om vorm te geven aan deze verwachtingen, heel hartelijk danken. Zonder jullie 
komen verwachtingen niet uit. 

Het bestuur 

 

 

 

 

           Publicatie ViaGennep | januari 2018 
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San Pedro de Lóvago 

Henry van Eldijk en Yvonne van Driel bezochten tussen 9 en 17 mei 2018 Nicaragua. Door de wegblokkades 
konden lokale projecten bezocht worden, maar door de ongewisse toekomst werden de verwachtingen 
aangaande nieuwe projecten wat getemperd. Wat niet weg nam dat er verschillende plannen ontwikkeld zijn.  

De gemeente San Pedro de Lóvago lijkt door de situatie nauwelijks direct getroffen. Zijn de burgemeester en de 
viceburgemeester liberaal, de gemeentesecretaris is lid van de regeringspartij. Deze coalitie zorgt voor een 
zekere stabiliteit. Bovendien wordt door ervaring en kennis de rust bewaard terwijl alle meningen 
meegenomen werden. Natuurlijk zien ook zij het probleem dat de economie hard is getroffen en dat vele 
jongeren vertrekken in de verwachting ergens anders werk te krijgen. Ook is de verwachting dat er voor 2019 
minder overheidsgeld beschikbaar is voor de uitvoer van (infrastructurele) projecten en programma’s.  

Zwaartekrachtgedreven drinkwaterleidingen 

Stralend draaiden de vrouwen de kranen in hun keuken open en legden uit wat de impact van drinkwater bij 
huis op het dagelijks leven is. En wat het voor de gemeenschap deed en doet. Na maanden zwoegen hebben nu 
173 huishoudens in 4 verschillende comarca's een eigen waterkraan. Dat zijn meer dan 1000 inwoners uit Los 
Borges, La Vainilla, La Pintada en San Bartolo. We waren vooral onder de indruk van San Bartolo. Deze 
projecten werden medegefinancierd door de Gebroeders van den Boschstichting. 

 

Eenentwintig kilometer geulen graven voor drinkwater 

Een geul graven van 21 kilometer. Dat is de afstand tussen Gennep en Nijmegen. Ga daar maar aan 

staan. In San Bartólo draaiden ze daar hun handen niet voor om. En dat in een bodem die in niets lijkt 
op de Noord-Limburgse zandgronden. Hun doel was drinkwater aan huis. En dat is gelukt. Nu zijn 78 

huizen, een school en twee kapellen aangesloten op een door zwaartekrachtgedreven waterleiding-
systeem. En niet alleen in San Bartolo, ook in Los Meleros, Los Borges, La Vainilla, La Pintada en op 

een school in Bulun drinken kinderen nu water uit een kraan.  

Hoewel de jaarlijkse regenval in de gemeente San Pedro de Lóvago gemiddeld meer dan 1.200 mm is, 
is in een groot deel van het jaar en in het buitengebied water schaars. In de zogenoemde ‘zona seca’ 

(droog gebied) valt de minste regen. Daar ligt San Bartolo. 

De installatie is gebaseerd op zwaartekracht. Van een natuurlijke bron wordt het water opgevangen 

en doorgeleid naar een opslagtank. Vandaaruit lopen leidingen naar elk huis. Elke aansluiting heeft 
een kraan en een watermeter. Bij de aanleg en installatie doen de bewoners zelf alle handarbeid, 

zoals het uitgraven van geulen voor de buizen, het transport van de bouwmaterialen met paarden. 

Het metselen wordt uitbesteed. De gemeente is projectleider.   

De bewoners zelf kiezen echter hun water-comité. Dit comité ziet toe op onderhoud distributie en int 

maandelijks het verbruik. Tarieven worden vooraf vastgesteld. Dit geld is voor onderhoud en 

herbebossing van het waterwingebied.  

In totaal zijn meer dan 200 huizen, een aantal scholen en kerkjes aangesloten. Dat zijn meer dan 

1000 bewoners. Het totale gebied dat op enigerlei wijze drinkwater tot haar beschikking heeft is bijna 

70%. GESP -en haar partners en donateurs- namen daarvan zo'n 1/3 deel voor hun rekening. 

Het begon allemaal in 2015 met een project in Los Meleros. Norlan, de leider van deze comarca, 
vertelde ons destijds: “Voor ons is dit project zo belangrijk. Dit systeem is van ons, we weten hoe 

belangrijk het water is. Vier maanden hebben we gewerkt om die geulen te graven - vier kilometer 

lang. Doodmoe waren we. Maar nu we water hebben, zijn we die ‘pijn’ al lang weer vergeten.” En hij 

voegde toe: “Het samenwerken vergrootte de gemeenschapszin.” 

De inspanning in San Bartolo was dus nog groter, maar ook daar gelijke commentaren. Vooral de 
gezichten spreken boekdelen. De vrouwen draaien wat verlegen hun waterkraan open. Achter hun 

glimlach schuilt echter trots en tevredenheid. 

Artikel op www.gespgennep.nl | juni 2018 

http://www.gespgennep.nl/


                                                                         

 

Jaarverslag Stichting GESP 2018  6 

 

Nog niet alle comarca’s zijn nu gezegend met een dergelijke drinkwatervoorziening. De gemeente schreef een 
drietal nieuwe voorstellen voor de financiering daarvan. Dit willen we in 2019 oppakken.  

Druppelirrigatiesysteem El Juste 

Zo werden de plannen uitgewerkt voor de aanleg van een druppelirrigatiesysteem met een coöperatie San Juan 
in El Juste. Deze groente- en fruittelers bemensen en leveren aan de boerenmarkt. Op deze markt gaan de 
producten direct van producent naar consument. Met dit project wordt de diversiteit aan producten voor de 
markt vergroot en zal het aanbod ook in de droge tijd hoog zijn. De betrokken boeren zijn enthousiast. Helaas 
verliep het formaliseren van hun organisatie en alles wat daarbij komt vertraging op, veelal door de 
verscherpte bureaucratische afhandeling van documenten. Uiteindelijk lukte het ons en begin 2019 zal de 
aanleg van het druppelirrigatiesysteem voortgang vinden. Dit project wordt gefinancierd door Gebroeders van 
den Boschstichting. 

Biblioteca Municipal Miguel Merel 

Bij een bezoek aan de gemeentelijk bibliotheek bleek er behoefte te zijn aan meer studie- en leesboeken. Met 
onze bijdrage konden 120 boeken gekocht worden. De bibliotheek Miguel Merel wordt dagelijks door veel 
leerlingen uit San Pedro bezocht. Voor een studieopdracht moesten echter meer dan zes kinderen tegelijkertijd 
in één boek kijken. Het vergrote aanbod aan studieboeken komt het onderwijs ten goede. Bovendien 
stimuleren de nieuwe titels tot het lezen van boeken. 

 

       Publicatie in MaasDriehoek | december 2018 

 

Centro de Rehabilitación Johana Miranda 

Met een bijdrage van OOM Verzekeringen kon het dagbestedingscentrum Johana Miranda in San Pedro 3 
fitnesstoestellen, een massagetafel, een tv met dvd, 2 wandventilatoren en een draagbare airco kopen. De 
apparaten zijn meer dan welkom. De massagetafel en fitnesstoestellen zijn voor fysiotherapie essentieel, de 
ventilatoren maken het aangenaam vertoeven en de televisie en dvd zijn voor leerdoeleinden en natuurlijk ook 
voor ontspanning. 
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De coördinator van het centrum is blij en dankbaar. Ook de burgemeester van San Pedro de Lóvago toonde zich 
tevreden. Sociale inclusie is een belangrijke pijler in zijn beleid. Het centrum Johana Miranda is als enige 
centrum voor mensen met een beperking in de gemeente San Pedro belangrijk om dat te bereiken. 

Alle kinderen naar school 

Door de ongewisse situatie in Nicaragua en bureaucratische instanties kon het programma ‘alle kinderen naar 
school’ geen doorgang vinden. De bedoeling was om op 3 scholen dit programma uit te rollen. Vorige jaren kon 
dit programma rekenen op veel positieve reacties en resultaten. Dit programma wordt normaliter uitgevoerd 
door partnerorganisatie Quitulia.  

Ook andere projectvoorstellen, zoals voor een kind-moedercentrum, konden niet worden uitgevoerd.  

Veeteeltcursussen 

Door het grote succes van de landbouw- en veeteeltcursussen werd een vervolg hierop besproken. We 
bekijken of deze in 2019 alsnog verwezenlijkt kunnen worden. 

Oormerken 

In totaal zijn er met het fonds ‘trazabilidad’ door zowel zuivelcoöperatie Chontalac als de gemeente San Pedro 
meer dan 40.000 oormerken uitgegeven. Het oormerken is een vereiste voor verkoop en vervoer van het vee. 
Het roterend fonds voor deze oormerken wordt ter beschikking gesteld door LBSNN i.s.m. GESP. 

AMAS 

Het kredietfonds van de AMAS blijft groeiende. AMAS telt nu 24 vrouwen. AMAS beheert een kredietfonds. 
Wat ooit begon met een inleg door GESP van € 2500 is door goed beheer uitgegroeid tot een fonds van meer 
dan € 8000. 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. De plannen tot collectieve economische 
activiteiten zijn verder uitgewerkt. Zo worden stoelen verhuurd bij evenementen en begrafenissen. AMAS  is 
sinds 2017 een formele organisatie.   

 

         

       Burgemeester Ramon Gonzalez in de boomkwekerij (foto links) en waterkraan in de keuken (San Bartolo) 

 

Municipio Verde 

De gemeente San Pedro de Lóvago in samenwerking met Oikos Portugal en Renovables Nicaragua en 
gefinancierd door de EU voeren het project Municipio Verde (groene gemeente) uit. Naast zonne-energie, 
verbeterde fornuizen en watervoorzieningen werken ze ook aan een groot project om afval beter in te zamelen 
en te verwerken. Hoewel GESP dit vooralsnog niet financieel ondersteunt, volgen we dit project op de voet. 
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Parque Ecológico Jo Opsteegh 

Tijdens dit bezoek werd as van de overleden vicevoorzitter en medeoprichter van GESP bijgelegd in het park 
dat zijn naam kreeg. Dit emotionele en ook bijzonder mooie moment geldt als hoogtepunt van het werkbezoek. 
Van deze ceremonie is een videoverslag gemaakt.  

 

Park in San Pedro vernoemd naar Jo Opsteegh 

Tijdens het werkbezoek aan Nicaragua werd op 15 mei het ‘Parque Ecológico 

Jo Opsteegh’ geopend. Hoewel het park nog niet helemaal af is, besloot de 

gemeenteraad van San Pedro eind april unaniem om het park naar Jo Opsteegh 

te vernoemen. Bijzonder was dat resten van Jo Opsteegh hier een laatste 

rustplaats vonden en een boom ter nagedachtenis aan de medeoprichter van 

GESP aangeplant werd als het begin van een park vol groen. 

Op verzoek van de familie van de op 4 januari jl. overleden Jo Opsteegh 

namen twee bestuursleden van GESP een urn mee om ook de mensen in San Pedro 

de gelegenheid te geven afscheid te nemen van don Jo. Dat hij in de 

zusterstad van Gennep geliefd was, bleek uit de woorden van Henry van 

Eldijk, die bij de opening aanwezig was. “Iedereen die we spraken vroeg 

naar Jo en was begaan met zijn heengaan. En ze waren blij verrast toen we 

vertelden dat Jo een plekje in het park zou krijgen. Je zag dat het hen 

goed deed om Jo voor altijd in San Pedro te hebben.”  

Hoewel de aanleg van het park nog volop gaande is, werd deze wel met alle 

egards geopend. Daarbij ontbrak zelfs de priester niet die Jo de laatste 

eer betoonde. De huidige burgemeester Ramon Gonzalez gaf aan dat Jo 

waarschijnlijk meer van San Pedro wist dan menig burgemeester of raadslid: 

‘En overal waren zijn inspanningen zichtbaar.’ De voormalige directeur van 

de middelbare school en stadshistoricus René Matus sprak de volgende 

woorden: ‘Jo is synoniem met solidariteit.’ Ook een blind meisje dat 

dagelijks het rehabilitatiecentrum Johana Miranda bezoekt, sprak voor de 

vele aanwezigen. Dat ze dat wat eng vond, was geen reden om het niet te 

doen. Want zo vertelde een begeleidster: ‘Don Jo verdiende het.’ 

Zowel het bestuur van GESP als de familie is vereerd met dit bijzondere 

gebaar van de inwoners van San Pedro. 

Persbericht | mei 2018 

 
Wereldburgerschap en Global Goals 

Nicaragua Festival 

In het kader van de Campagne Global Goals werd op 7 juli 2018 samen met SumMmertimer het Nicaragua 
Festival georganiseerd. Het programma stond in het teken van GESP, Gennep, Nicaragua en de Sustainable 
Development Goals (SDG). Deze 17 duurzame werelddoelen zijn het mondiale streven om in 2030 de wereld 
eerlijker en mooier te maken. GESP draagt daar op verschillende manieren aan bij. De informatiestand over de 
SDG trok veel publiek en leidde tot mooie ontmoetingen. 

Het wereldpaviljoen was aanwezig met een knutseltafel, een verkoopstand met mooie zelfgemaakte spullen en 
een schoolklas om Spaans de leren. Kinderen waren druk in de weer met het maken van autootjes en boten uit 
afvalhout en leerden in het Spaans tellen.  

Radio El Mundo zond de hele middag uit en interviewde o.a. de burgemeester van Gennep over Gennep als 
ontmoetingsplaats. Ook spraken Anke Sonnemans over Vluchtelingenwerk in Gennep en Marian Leideritz over 
het Jaar van Ontmoeting en vertelde Ernst de Vries meer over GESP en de stedenband. De uitzending is terug 
te luisteren op de site van Radio El Mundo. 
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In de kenniskeuken vertelde schrijver Gerard Sonnemans het verhaal van Sergio en Rosa, de twee 
hoofdpersonen uit zijn boek “Het lot van een geluksvogel’. Hendriks Muziek verzorgde percussieworkshops en 
Roos Amarante van Driel van FitDistrict gaf een workshop Zumba. 

Zelf stonden we met een hapjeskraam met typische Nicaraguaanse hapjes, een informatiestand over GESP en 
de duurzame werelddoelen en een verkoopstand.  

Op het hoofdpodium speelden Trio Los Mayas mooie sfeervolle Latijns-Amerikaanse klanken. De opkomst was 
geweldig. Alle stoelen waren bezet. En de Nicaraguaanse hapjes vonden gretig aftrek. 

 

 

       Publicatie De Gelderlander | juli 2018 

 

Bovendien was er voor en na het Festival een fototentoonstelling over de duurzame werelddoelen en 
stedenband Nederland – Nicaragua. Met dank aan Stedenband Helmond – San Marcos. 

Samenwerking en fondsenwervingsacties 

Ook dit jaar vond er regelmatig overleg plaats met de Burgemeester van de gemeente Gennep, SEG (Stichting 
Evenementen Gennep) i.k.v. Het jaar van Ontmoeting, Rotary, Gebroeders Van de Boschstichting, ’t 
Wereldpaviljoen, het regio-overleg Mondiale en Fairtrade Platforms Noord-Limburg, Partin, met andere 
stedenbanden en met LBSNN. Deze samenwerkingsorganen helpen GESP om hun taken beter uit te voeren. 

De afgelopen jaren zijn veel mensen en organisaties bij GESP en onze activiteiten betrokken. Zo zijn er veel 
trouwe 'Vrienden van GESP’. Ook zijn er doneermogelijkheden via DoelShop en 123Inkt.  

In december 2018 en januari 2019 stond bovendien de bonnenton van GESP bij de AH in Gennep. En in het 
najaar deden we mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.  

Traditiegetrouw stonden ook dit jaar weer enthousiaste vrijwilligers op de kerstmarkt in Gennep. Deze keer 
met een extra informatiestand.  
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Publicaties en sociale media 

In 2018 verschenen er 3 nieuwsbrieven. We hebben 149 ingeschreven lezers. De adressen worden volgens 
AVG-richtlijnen gehanteerd.  

Meerdere keren werd GESP in plaatselijke en regionale kranten, zoals ViaGennep, De Gelderlander, De 
Limburger en De Maasdriehoek/Kliknieuws, vermeld. Ook Gennep.News en Maasduinen Centraal publiceerden 
online meerdere berichten over GESP. Natuurlijk was er veel aandacht voor het vernoemen van het Parque 
Ecológico naar Jo Opsteegh en het Nicaragua Festival. Aankondigingen van dit laatste festijn waren ook op 
Gennep.News, Topics en andere regionale sites terug te vinden. GESP werd dit jaar zeker 28 keer in lokale 
media vermeld. Jos Schouteten maakte een video-impressie van de dag.  

Twitter groeide van 139 naar 156 volgers. Facebook kreeg  43 volgers erbij: van 164 naar 207.  

De website is enkele maanden buiten werking geweest. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe site. Er 
werden verschillende artikelen gepubliceerd die op andere media gedeeld werden en door andere 
mediakanalen, zoals GennepNews gedeeld werden.  

Het verhaal ‘Blind date. Geen beperkingen zien maar kwaliteiten’ over het Centro de Rehabilitación Johana 
Miranda werd op 6 juni gepubliceerd op de kleinegoededoelen.nl.  

 

Blind date 

Geen beperkingen zien maar kwaliteiten 

Ritmisch tikt hij met zijn vinger tegen de hand van Henry. Zijn gezicht straalt. Hij geniet 
intens van deze aanraking. Hij laat niet los. Nog niet.  

José is blind. José is nu veertig. Als kind werd hij vaak uitgescholden en gepest. Zijn moeder 
besloot daarom José thuis te laten. In Nicaragua worden kinderen met een handicap vaker 
voor de buitenwereld verborgen gehouden.  

Sinds kort gaat hij regelmatig naar het dagcentrum Johana Miranda. Dat gebeurde op 
aandringen van Luz Stella, de coördinator van het centrum. Zij gaat regelmatig op 
huisbezoek om ouders ervan te overtuigen dat het goed is om hun gehandicapte kind naar 
de dagopvang te laten gaan. Centrum Johana Miranda biedt dagbesteding en verschillende 
therapieën aan jongeren met een beperking. Hier zijn het geen kinderen met een beperking 
maar personen met speciale capaciteiten. Deze specifieke kwaliteiten worden gestimuleerd. 
En ze leren andere vaardigheden, waarbij zelfstandigheid het uiteindelijke streven is. 

Contact is daarbij belangrijk. En dat krijgt José. Niet alleen van de vrijwilligers, maar ook 
van de andere jongeren die het dagcentrum in San Pedro bezoeken. 

Vooral Jonathan ontfermt zich over José. Jonathan is dol op auto’s en alles wat verder 
beweegt en geluid maakt. Het liefst zit hij de hele dag in een voertuig. Hij praat over niks 
anders en dat mag. Hij voelt zich op zijn gemak in het centrum. 

Jonathan nam eerder Rudi al op sleeptouw. Rudi was een verlegen jongeman. Schuw keek 
hij altijd naar vreemden. Nu wil hij dansen samen met Maricela. Ze hebben hun draai 
gevonden. 

Maricela neemt elke dag een volle rugzak met schriften mee. Maricela schrijft graag. Haar 
moeder vindt dat ze teveel bewaart. Daarom neemt Maricela alle boeken mee naar het 
centrum. Stel dat haar moeder zou opruimen; die gedachte alleen al laat haar huiveren. We 
bewonderen haar mooie handschrift. Toni bekijkt ons tafereel met een glimlach. 

Toni maakt liever muziek. Hij is een kei in percussie. Maar daar heeft hij nu geen zin in. 
Want hij gaat zo naar huis. Ook de anderen gaan naar huis. 

Op verzoek van Luz Stella laat José de hand van Henry los. José oppert dat hij wil zingen. 
Onzeker en zacht begint hij, maar na de eerste noten horen we een prachtige stem. Op de 
maat van zijn lied klappen we mee. Intens geraakt. 
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