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1.

Inleiding

De gemeente Gennep kent een stedenband met San Pedro de Lóvago in Nicaragua. Sinds 1994 onderhoudt
Stichting GESP banden met San Pedro de Lóvago. Wereldburgerschap is uitgangspunt; verbinden en
samenwerken zijn kernwoorden. Samen met partnerorganisaties daar en hier 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 de impact van de projecten kunnen elkaar
overlappen. De inzet daarbij is kennis, kunde en vaardigheden en daar waar nodig financiële ondersteuning.
GESP bestaat uit gedreven vrijwilligers met uiteenlopende expertises.
Het bepalen van de gewenste ontwikkeling is aan de zustergemeente. GESP is vraaggericht. En de vraag moet
aan een algemeen nut dienen. Daarom is gekozen om samen te werken met CDM, naast de samenwerking met
de gemeente San Pedro de Lóvago, Asociación Quitulia en enkele andere initiatieven en organisaties. CDM is
het Comité Municipal de Desarrollo, een gemeentelijke commissie voor de ontwikkeling van San Pedro de
Lóvago. 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. Dan bekijkt ook
GESP de aanvraag.
Dit beleidsplan is komt in grote lijnen overeen met het beleidsplan 2017-2019. Uiteraard zullen we in deze
periode opnieuw de plannen onder de loep nemen en gezamenlijk met de ambtelijke en bestuurlijke
vertegenwoordigers van de gemeente San Pedro de Lóvago, lokale organisaties en initiatieven de de
mogelijkheden bespreken.

2.

Visie en Missie

Missie
Stichting GESP is een zelfstandige maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die volgens mandaat van
de gemeente Gennep praktische inhoud geeft aan de stedenband tussen de gemeentes Gennep (Nederland) en
San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Stichting GESP faciliteert de samenwerking tussen verschillende organisaties
in Gennep en San Pedro de Lóvago, ondersteunt projecten in San Pedro de Lóvago die bijdragen aan de
verbetering van de sociale en economische omstandigheden en stimuleert wereldburgerschap hier en daar.
Visie
De wederzijdse uitwisseling van capaciteiten (kunde, kennis en vaardigheden) neemt een steeds grotere rol in
bij de vriendschap tussen en de instandhouding van de stedenband Gennep en San Pedro de Lóvago met een
blik op verzelfstandiging van de diverse actoren in San Pedro de Lóvago. Stichting GESP motiveert, faciliteert,
stimuleert en borgt dit (flankerend beleid).
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Principes en uitgangspunten Stichting GESP

ziet
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verbinden als
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verantwoordelijkheid als
wereldburger
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en leert
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wil
ontwikkelingen
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capaciteiten
opbouwen

3.

gaat uit van
zelfredzaamheid
hier en daar

ondersteunt met
kennis, kunde en
vaardigheden

werkt
vraaggericht

faciliteert
ontwikkelingsprocessen

Projecten in San Pedro de Lóvago

Het flankerend beleid van GESP richt zich bij capaciteitsopbouw in partnerstad San Pedro de Lóvago op drie
speerpunten: sociale inclusie, basisvoorzieningen en economische ontwikkeling. De resultaten en de impact
van deze projecten, die elkaar (kunnen) overlappen, dragen zo gezamenlijk bij aan de verbetering van de
sociale en economische situatie van San Pedro de Lóvago. Alle projecten zijn lokale aanvragen en worden door
plaatselijke organisaties uitgevoerd. Wij faciliteren en begeleiden deze processen van aanvraag tot evaluatie.
Onze inzet daarbij is kennis, kunde en vaardigheden inbrengen en daar waar nodig geven we financiële
ondersteuning.
Naast samenwerking met de gemeente van San Pedro de Lóvago en met onze vaste partnerorganisatie
Asociación Quitulia, ondersteunen we evengoed andere initiatieven. Belangrijke criteria zijn een hoge mate van
eigen inspanning en een duidelijk aantoonbaar draagvlak van en bij de betrokken bevolkingsgroepen. Sinds
februari 2016 ligt er een akkoord waarbij alle aanvragen een goedkeuring (moeten) hebben van het Comité
Municipal de Desarrollo (CDM). Dit is een gemeentelijke commissie voor de ontwikkeling van San Pedro de
Lóvago. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de wijken, comarca’s en relevante
instanties uit onderwijs, gezondheidszorg en economie.
Elk jaar beoordeelt het CDM projectvoorstellen, prioriteert deze en legt deze voorstellen voor aan de
gemeenteraad. In de laatste algemene vergadering werd nogmaals, naast educatie en productie, het belang
van watervoorzieningsprojecten benadrukt. Na goedkeuring van de gemeenteraad, neemt de afdeling
Projecten van de gemeente San Pedro de Lóvago de uitvoering van deze projecten op zich. De betrokken
bevolking neemt actief deel aan planning, uitvoering en evaluatie. Indien er onvoldoende budget voor handen
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is, worden alternatieven gezocht. In enkele gevallen zijn er ook partnerorganisaties die hierbij ondersteunen,
zoals Quitulia of GESP.
Zeker eenmaal per jaar vindt er een werkbezoek door een delegatie van GESP aan San Pedro de Lóvago plaats.
Deze bezoeken staan in het teken van planning, monitoring en evaluatie (PME) van de projecten.
3.1 Sociale inclusie
Voor sociale inclusie bestaan verschillende definities en termen. Het begrip sociale inclusie hangt samen met
begrippen als deelname aan de samenleving, maatschappelijke participatie, het onderhouden van relaties en
burgerschap. Inclusie kan vanuit twee kanten worden bekeken; vanuit het perspectief van de persoon en
vanuit het perspectief van de samenleving. Vanuit het perspectief van de persoon betekent inclusie dat een
persoon gelijkwaardig kan meedoen in de samenleving. Vanuit het perspectief van de samenleving betekent
inclusie: gezamenlijk bouwen aan een samenleving van en voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen
welkom is en gelijkwaardig kan meedoen met anderen: op school, op de arbeidsmarkt, aan sport en cultuur en
in de wijk. Het maakt niet uit hoe oud iemand is of wat zijn culturele achtergrond, talenten of beperkingen zijn.
Mensen trekken gezamenlijk op en iedereen leert van jongs af aan omgaan met verschillen. Een inclusieve
samenleving heeft een meerwaarde voor iedereen.
Vooral kwetsbare bevolkingsgroepen lopen het risico uitgesloten te worden, wat zich vaak vertaalt in armoede.
Personen met een beperking, mensen zonder werk en bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen. Ook vrouwen kennen een groter armoederisico dan mannen. De doelstelling van GESP richt zich juist
op deze sociale groepen. GESP wil dat elk kind naar school kan en dat jongeren met een beperking andere
mogelijkheden zien en hebben. Projecten door en voor vrouwen richten zich vooral op economische
ontwikkeling.
Samen met Quitulia wordt bijvoorbeeld het programma ‘Alle kinderen naar school’ uitgevoerd indien de
omstandigheden dit toe laten. Dit is een programma dat zich richt op kinderen die door kinderarbeid of andere
redenen de school verzuimen of verlaten. Elk jaar dat het programma uitgevoerd wordt, worden enkele
scholen geselecteerd en worden kinderen geïndentificeerd die extra ondersteuning nodig hebben. Door extra
leermiddelen en vooral door de extra activiteiten zoals sport worden deze kinderen gemotiveerd om naar
school te gaan. En dat te blijven doen. Het percentage dat de school afmaakt en leerlingen die naar een
vervolgopleiding gaan, zijn hiervoor belangrijke indicatoren.
3.2 Basisvoorzieningen
Deze pijler richt zich in de komende jaaren vooral op drinkwater. Door klimaatsveranderingen is de
watervoorziening wisselvallig en zijn er periodes dat water schaars is. Vooral El Niño en La Niña zijn twee
weersomstandigheden die veel invloed hebben op regenval en dus op het grondwaterpeil. Naast het
financieren van de aanleg van waterputten, bieden zwaartekrachtgedreven waterleidingen ook vele
mogelijkheden. Het voordeel van een waterleiding op basis van zwaartekracht is dat er geen mechanische
hulpmiddelen nodig zijn om water omhoog te pompen. Op hogergelegen plaatsen komen bronnen voor. In
enkele gevallen is dit niet meer dan een ojo de agua, een kleine opening in de berg waar water tevoorschijn
komt, in andere gevallen is de bron voldoende groot voor de aanleg van een opvangtank voor de waterleiding.
Belangrijke indicator voor een continue toevoer is het debiet (volume/tijd). Bovendien moeten de
eigenaarsrechten duidelijk zijn. Vaak zijn het gemeenschapsgronden of wordt een langdurige (schrijftelijke)
afspraak gemaakt met de eigenaar over het gebruik van de bron.
Zeker vijf comarca’s zullen de komende jaren een dergelijk systeem aanleggen. Er wordt door en voor de
bewoners een waterbeheercomité opgericht. Dit comité (CAPS) draagt zorg voor onderhoud, distributie en int
het geld. Bewoners betalen maandelijks voor hun verbruik, dat de geijkte watermeters aangeven. Dat geld
wordt deels aan onderhoud besteed en deels gespaard. Van het gespaarde geld wil men in de toekomst het
waterwingebied herbebossen met fruitbomen.
3.3 Economische ontwikkeling
Veruit de belangrijkste economische activiteiten in San Pedro de Lóvago zijn landbouw en veehouderij. Er zijn
in totaal 850 kleine tot grote veeteeltbedrijven. Logischerwijs besteden we veel aandacht aan melk- en
rundvleesproductie: gezondheid (sanitatie), veeverbetering (rassen), voeding (verbeterde grassoorten en
inkuilen), reproductie, melk- en kaasverwerking, registratie (trazabilidad = oormerken) en beheer in het
algemeen. Waterbeheer en herbossing zijn daarbij belangijk. Met de coöperatie zelf zijn bovendien opzet van
een kredietafdeling en vermarkting van kaas gespreksonderwerpen.
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Veeteeltonderwijs en –voorlichting is erg belangrijk. Het regematig aanbieden van cursussen heeft prioriteit.
De gemeente en/of Chontalac hebben een leidende rol in deze.
Een ander thema binnen landbouw is de boerenmarkt. De producenten verenigd binnen een coöperatie
verkopen hun groentes, zaden en kruiden of bereiden eten aan het centrale plein in San Pedro de Lóvago.
Diversificatie van aanbod en kwaliteit zijn aandachtpunten. Het druppelirrigatiesystreem dat in 2019 aangelegd
werd in El Juste laat zien dat een breder aanbod, ook in de droge tijd, mogelijk is.
Ook andere inkomensgenererende ideeën worden begeleid. Vaak zijn vrouwen hiervan de initiatiefnemers.
Daarnaast is ook toerisme een thema.
In de meeste gevallen worden economische activiteiten via krediet financieel ondersteund. Ook begeleidt GESP
met kennis en vaardigheden.
3.4 Samenwerkingspartners
Gemeente San Pedro de Lóvago
De gemeente van San Pedro de Lóvago is van oudsher een belangrijke partner. Samen met de verschillende
projecten en afdelingen wordt al langer nauw samengewerkt. Belangrijkste counterpart binnen de gemeente is
de afdeling ‘planning en projecten’. Naast het bestuurlijk orgaan natuurlijk: in Nicaragua zijn dat burgemeester
en loco-burgemeester.
Comité de Desarrollo Municipal (CDM)
CDM is de gemeentelijke civiele instantie in het kader van de zogenaamde burgerparticipatiewet die projecten
prioriteert en voordraagt aan de gemeenteraad. Alle burgers kunnen projecten aanleveren. Daarnaast zien de
11 klankbordgroepen toe op bepaalde thema´s en stellen ontwikkelingsplannen op. Representanten van de
verschillende geografische gebieden en zones hebben zitting in dit orgaan. Hiernaast zijn ook andere
organisaties vertegenwoordigd zoals MINED en de politie.
Asociación Quitulia
Partner organisatie Asociación Quitulia heeft een track record opgebouwd rondom het thema ´alle kinderen
naar school/stop kinderarbeid´. Naast de campagne, leermiddelen en schoolinrichting, faciliteert Quitulia ook
trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende onderwerpen over o.a. gezondheid, gezonde
voeding en huiselijk geweld. Het belang van onderwijs is evenzo onderwerp. Quitulia werkt hierbij nauw samen
met MINED (ministerie van onderwijs) en de gemeente.
Centro de Rehabilitación Johana Miranda
Het centrum biedt kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een ruimte
voor fysiotherapie en recreatie gericht op deelname aan de samenleving vanuit geborgenheid en
zelfredzaamheid. Momenteel worden er 23 kinderen begeleid. Naast betrokken moeders telt het team ook
professionele vakleerkrachten zoals een muzieklerares, een fysiotherapeut en een pedagoge. Het team wordt
begeleid door een coördinatrice, Luz Stella Quiroga. Alle medewerkers doen dat vrijwillig.
Het centrum werkt samen met onderwijsinstellingen en medische dienstverleners, zoals het ziekenhuis in San
Pedro de Lóvago en artsen. Het centrum wordt ondersteund door de kerk, een netwerk van vrienden en
andere betrokkenen en de gemeente. De ouders dragen bij waar kan. De door de kinderen gemaakte sieraden
en kleine gebruiksvoorwerpen zoals manden gevlochten van papier, worden verkocht.
Cooperativa Chontalac
De zuivelcoöperatie CHONTALAC is ontstaan uit twee coöperaties: El Manantial en San Pedro. CHONTALAC kent
momenteel 270 leden en biedt aan leden (en soms niet-leden) meerdere diensten aan. De opgehaalde melk
wordt verwerkt tot kaas en geëxporteerd. 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.
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Caja Rural
Bij de coöperatie Caja Rural staan een aantal fondsen uit. Caja Rural beheert en administreert deze fondsen.
Het beftreft fondsen voor specifieke doeleinden, zoals voor het financieren van veehouderijen (zie hierboven)
of voor initiatieven van en door vrouwen in San Pedro de Lóvago.
Deze kredietcoöperatie is een autonoom onderdeel van UNAG. UNAG is de algemene belangenorganisatie van
boeren in Nicaragua.
Andere partnerorganisaties
Incidenteel en bij aanvraag wordt samengewerkt met andere organisaties, zoals met AMAS en Dorcas.
•

AMAS is een vrouwengroep die al vele jaren een eigen kredietfonds beheert en daarmee economische
en sociale activiteiten van de deelneemsters financiert.

•

De coöperatie San Juan uit El Juste, in samenwerking met de gemeente, beheert de boerenmarkt. De
markt vindt elke week op vrijdag plaatst. De boerenmarkt ontmoet de consument direct de producent.

4.

Wereldburgerschap in Gennep

Wereldburgerschap is 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.
4.1 Wereldburgerschapseducatie bij jongeren in
Gennep

Werelddoelen 2015 - 2030
1.
2.
3.
4.
5.

Wereldburgerschapseducatie bestaat uit
ontwikkelingseducatie, duurzame ontwikkeling,
vredeseducatie, mensenrechteneducatie en
interculturele vorming. GESP richt zich vooral op
ontwikkelingseducatie en interculturele vorming, zonder
daarbij de andere thema’s uit het oog te verliezen.

6.

In 2016 zijn de zogenaamde duurzame werelddoelen
gelanceerd. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties
(VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 –
2030 samen vastgesteld. Kern van deze werelddoelen is:
een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht
en klimaatverandering. Deze Sustainable Development
Goals (SDG) zijn de opvolgers van de milleniumdoelen en
gelden in alle landen en voor alle mensen. Voor GESP zijn
deze werelddoelen leidraad binnen ontwikkelingseducatie. In Gennep en omstreken willen we jongeren
van Gennep bereiken door het aanbieden van
lespakketten, interactieve boekvertellingen ('Het lot van
een geluksvogel' door Gerard Sonnemans), inleefateliers,

9.
10.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Uitbannen van alle vormen van (extreme)
armoede
Einde aan honger, zorgen voor
voedselzekerheid en duurzame landbouw
Gezondheidszorg voor iedereen
Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs
voor iedereen
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en
empowerment van vrouwen en meisjes
Schoon water en sanitaire voorzieningen voor
iedereen
Toegang tot betaalbare en duurzame energie
voor iedereen
Inclusieve, economische groei,
werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor
iedereen
Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
Verminderen ongelijkheid binnen en tussen
landen
Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
Duurzame consumptie en productie
Aanpak klimaatverandering
Beschermen en duurzaam gebruik van de
oceanen en zeeën
Beschermen van ecosystemen, bossen en
biodiversiteit
Bevorderen van veiligheid, publieke diensten
en recht voor iedereen
Versterken van het mondiaal partnerschap om
doelen te bereiken
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lezingen, gastlessen en creatieve workshops of culturele werkweken (muurschilderingen). In veel gevallen
wordt externe expertise ingeroepen. Het Wereldpaviljoen neemt daarbij een belangrijke rol in. GESP motiveert
scholen een bezoek te brengen aan het dorpje San Pedro in Steyl en kan – in specifieke gevallen - overgaan tot
bijdrage en ondersteuning van dit bezoek. Elk jaar worden de mogelijkheden van samenwerking met scholen
en/of gezamelijke acties bekeken.
4.2 Kennisuitwisseling
Het verbinden van kennis, kunde en vaardigheden tussen oganisaties hier en daar is een belangrijke pijler die
voor alle betrokkenen voordelen oplevert. Samen met hogescholen wordt het programma om studenten
kennis te laten maken met Nicaragua verder uitgewerkt. Ook worden uitwisselingsreizen gestimuleerd.
Ervaringen van deze studiereizen worden gedeeld op sociale media en andere kanalen.
Een ander belangrijke pijler is het stimuleren en faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen
(maatschappelijke) organisaties hier en daar. Veel organisaties hier bezitten expertise bij specifieke thema’s die
van waarde zijn voor de ontwikkeling daar. En andersom. Ook deelname aan regionale (particuliere
initiatieven) en landelijke samenwerkingsverbanden (stedenbanden) bevordert kennisuitwisseling hier en daar.
4.3 Draagvlakverbreding
Draagvlakverbreding is eenvoudig gezegd mondiaal burgerschap een “gezicht” geven. Hieronder vallen alle
publieksoptredens waarbij GESP aanwezig is en de stedenband tussen Gennep en San Pedro de Lóvago onder
de aandacht brengt. GESP blijft deelnemen aan evenementen in de gemeente en de regio, zoals kerstmarkt,
agrifestijn en andere specifieke markten en/of festivals. Ook worden lezingen op scholen en andere
bijeenkomsten georganiseerd.
Onder draagvlakverbreding valt ook het informeren over de werelddoelen aan een breder publiek. Dit gebeurt
ook via sociale media (facebook, twitter en eventueel instagram), via de eigen website en via persberichten en
artikelen in lokale kranten.

5.

Stichting GESP

5.1 Organisatie
De huidige samenstelling van het bestuur van GESP:
•
•
•
•
•
•

Ernst de Vries (voorzitter)
Yvonne van Driel (secretaris)
Henry van Eldijk (penningmeester)
Lilian Schouteten (evenementen)
Gilbert van der Mooren (friendraising)
Marga Huizenga (wereldburgereducatie)

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen enkel een vergoeding bij gemaakte kosten in opdracht van
GESP.
GESP heeft momenteel twee adviseurs betrokken bij het bestuur. Ook zij doen dit op vrijwillige basis en
ontvangen geen vergoedingen. Daarnaast krijgt GESP ondersteuning van de beleidsmedewerker Internationale
Samenwerking van de gemeente Gennep en kan op een aantal vaste vrijwilligers rekenen.
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Organisatiestructuur Stichting GESP

beleidsambtenaar

kandidaat
bestuursleden

voorzitter

bestuursleden
(algemeen)

adviseurs

vrijwilligers

penningmeester

secretaris

Het bestuur, de adviseurs en de overige vrijwilligers nemen een aantal taken op zich. Daarnaast worden er
afhankelijk van de vraag commissies gevormd, die een specifieke functie of taak vervullen. Enkele vrijwilligers
en bestuursleden hebben jarenlange ervaring in ontwikkelingssamenwerking en -projecten. De andere
bestuursleden zijn elk gespecialiseerd in uiteenlopende thema’s zoals kredietfondsen, onderwijs, sociale
werkplaatsen en landbouw.
Aandachtsvelden en taken bestuur

partners/
allianties

fondsenwerving

vrijwilligers
burgerschapeducatie

projecten

publieksactiviteiten
financiën
promotie
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5.2 Partners in Nederland
Werkgroep Internationale Samenwerking Gennep
Vanuit de gemeenteraad is er een Werkgroep Internationale Samenwerking gevormd. Dit is het directe
overlegorgaan binnen de gemeente voor GESP. GESP informeert en legt verantwoording af en overlegt nieuwe
strategieën. Deze commissie bestaat momenteel uit verschillende raadsleden en de burgemeester van de
gemeente Gennep. De burgemeester is de portefeuillehouder Internationale Samenwerking. Normaliter komt
de werkgroep tweemaal per jaar bijeen. Een delegatie van GESP wordt meestal uitgenodigd.
Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua (LBSNN)
GESP is sinds de oprichting lid van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland - Nicaragua. Een
afgevaardigde heeft een stem in de stichtingsraad. De stichtingsraad vergadert tweemaal per jaar. Momenteel
maakt ook een bestuurslid van het GESP deel uit van de stichtingsbestuur van LBSNN.
Partin
Sinds 2013 is GESP lid van Partin, de branchevereniging van en voor particuliere initiatieven in
ontwikkelingssamenwerking
Wereldpaviljoen Steyl
GESP werkt al sinds de oprichting van het museum met de Stichting Wereldpaviljoen samen. Het
Wereldpaviljoen is een initiatief ontstaan tijdens en na de Floriade in Venlo in 2012. In de voormalige drukkerij
van het Missiehuis in het kloosterdorp Steyl is een compleet Nicaraguaans stadje ‘San Pedro’ 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 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 hun weg als wereldburgers.
Rotary Club
Al meerdere jaren ondersteunt de regionale Rotary Club specifieke projecten en werkt daarbij nauw samen
met GESP. Dit leidde in 2016 tot de aanzet van een gemeenschappelijk programma ‘GRO’ om deze
samenwerking te intensiveren. GRO staat voor GESP & Rotary Ontwikkelen.
Overige samenwerkingspartners
Incidenteel en meestal in de vorm van een project worden met specifieke organisaties en fondsen
samengewerkt: Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua / ZijActief, Dekenaat Venlo/Jongerenkerk, Dichterbij,
Intos (o.a. archief- en opslagruimte) en Kerk in Actie.
5.3 Fondsenwerving
Fondsenwerving staat in het teken van middelen verkrijgen om activiteiten en projecten te kunnen faciliteren
en ondersteunen. Het gaat dan om activiteiten in Nederland zoals in het jaarplan opgenomen en/of om
activiteiten volgens een projectvoorstel van een partnerorganisatie. Alle fondsenwervende activiteiten worden
jaarlijks opgenomen in het jaarplan en door het bestuur uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers.
Fondsenwerving verloopt via twee wegen: donaties van particulieren en projectondersteuning door fondsen.
Fondsen worden benaderd en samen worden mogelijkheden bekeken. Indien nodig wordt een specifiek
projectvoorstel vertaald of geschreven. In de loop der jaren zijn er veel mensen en organisaties betrokken bij
onze activiteiten. Juist deze mensen ondersteunen onze activiteiten hier en daar. Vrienden van GESP is een
manier om jaarlijks geld te schenken. Ook zijn er andere mogelijkheden om GESP te steunen bijvoorbeeld om
via de goeddoelshop een aankoop te doen. Een gedeelte van het aankoopbedrag kan dan aan GESP ten goede
komen.
Ook de publieksactiviteiten binnen draagvlakverbreding hebben een fondsenwervende component. Toch staat
kennisoverdracht en bewustwording voorop.
5.4 Publieksactiviteiten en werving
GESP blijft deelnemen aan evenementen in de gemeente en de regio, zoals kerstmarkt, agrifestijn en andere
specifieke markten en/of festivals. Verder zal het 25-jarig jublileum van GESP aanleiding zijn om extra aandacht
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aan haar werk en de samenwerking met San Pedro de Lóvago te geven. In dat kader zullen meerdere
activiteiten georganiseerd worden.
5.5 Communicatie en publiciteit
Het communicatiebeleid is gericht op het efficiént en effectief inzetten van communicatiemiddelen om de
betrokkenheid te vergroten en om te informeren. Het geïnteresseerde publiek kan de activiteiten en laatste
ontwikkelingen volgen via facebook, twitter, via de eigen website en via persberichten en artikelen in lokale
kranten. Bovendien besteedt de lokale tv- en radiozender regelmatig aandacht aan GESP. Het inzetten van een
blog en instagram worden overwogen. De website zal ook een up-date en revisie krijgen.
5.6 Vrijwilligersinzet
Het doel van het vrijwilligersbeleid is de betrokkenheid van vrijwilligers te vergroten en nieuwe vrijwilligers aan
te trekken. Dit wordt verder uitgewerkt.
5.7 Besteding gelden
De tegoeden van GESP worden beheerd door de penningmeester. Deze legt eens per jaar de begroting en
jaarrekening met de relevante facturen voor aan het bestuur. Jaarlijks worden ook een begroting en een
specifiek actieplan en/of activiteitenkalander gemaakt. Tijdens de reguliere vergaderingen koppelt de
penningmeester de actuele financiële staat terug.
De fondsen worden ingezet ten behoeve van de activiteiten van de partnerorganisaties in Nicaragua. In een
projectcontract wordt alles vastgelegd: bestedingsdoel, verslaglegging en verantwoording. De bestedingen
worden vergeleken met de plannen en daar waar nodig wordt om toelichting gevraagd.
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