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Vriendschapsband Nijmegen-Masaya
De Stedenband Nijmegen-Masaya is meer dan een vriendschapsband tussen twee steden. Het gaat over de vriendschap tussen de
mensen in die steden. Tussen mensen met dezelfde interesses of
hetzelfde beroep. Al deze vriendschappen leveren veel op, zowel
in Nijmegen als in Masaya. Kennis. Verrassende ervaringen. Hulp
bij economische vooruitgang. Een bredere kijk op de wereld. Of
een nieuwe kijk op je eigen wereld.

Ruim dertig jaar werken wij aan deze vriendschapsband. We willen
u laten zien wat er allemaal bereikt is en dat is in onze ogen veel.
Maar wij willen niet voldaan achterover zitten, er valt nog veel te
doen. Graag nodigen we u uit om met ons mee te doen.
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SSNM vandaag
Dertig jaar geleden, bij de start van de SSNM, was politieke
solidariteit de belangrijkste drijfveer. Er was veel bewondering
voor de Nicaraguaanse bevolking, die het juk van de dictatuur
van zich af wist te werpen. Overal in het land, ook in Nijmegen,
ontstonden bewegingen om Nicaragua te helpen bij de
wederopbouw en de ontwikkeling van het land.
In de jaren daarna verschoof de focus van solidariteit naar
armoedebestrijding. De SSNM richtte zich op de financiële
ondersteuning van projecten. Deze manier van werken kende
in de twee decennia rond de eeuwwisseling grote successen.

Maar de wereld verandert. De SSNM merkt dat haar partners in
Masaya de laatste jaren behoefte hebben aan een andere vorm van
ondersteuning. In de vorm van kennisuitwisseling en netwerken.
Op projectbasis worden Nijmeegse en Masayaanse kennis en
behoeften aan elkaar gekoppeld. Op die manier komt samenwerking
tussen groepen tot stand die voor beide partijen praktisch en
interessant is. Tussen groepen ondernemers, bijvoorbeeld.
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Of fruittelers, homo’s, brandweermannen of vrouwen.

Ook aan de Nederlandse kant zijn er belangrijke veranderingen.
Op steeds meer terreinen trekt de overheid zich terug. Burgerinitiatieven nemen in veel gevallen de plaats van de overheid in.
Dat gebeurt op het gebied van zorg, wonen, energievoorziening
en nu dus ook in de ontwikkelingssamenwerking.

Daarom gaat de SSNM terug naar haar basis: een beweging
tussen burgers. Het vuur dat er voorheen was, wordt opnieuw
aangewakkerd. Want er is nog steeds een grote behoefte aan
verbinding, zowel vanuit Masaya als vanuit Nijmegen.

De SSNM nam zelf het initiatief om de subsidierelatie met de
gemeente te beëindigen. Na 2014 heeft de stichting geen subsidie meer
ontvangen en de subsidie voor 2014 werd in 2013 al uitgekeerd.
Met dat geld zet de SSNM een nieuwe vorm van financiering op,
die beter past bij haar toekomst. Zo gaat de organisatie van
politiek activisme, via financiële projectondersteuning, naar een
rol als kennismakelaar. Niet meer als organisatie die afhankelijk
is van gemeentelijke subsidie, maar als zelfbewuste groep burgers
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die de vriendschapsband met Masaya op waarde schat.
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Wat is er gedaan?
De SSNM ondersteunde in de afgelopen dertig jaar 162 projecten
in Masaya, die samen goed waren voor een investering van
ruim 2,8 miljoen euro. Een deel van dat bedrag, 1,1 miljoen euro,
is rechtstreeks afkomstig uit fondsenwerving van de SSNM in
Nijmegen en omstreken. Ongeveer een vijfde van het geld
ging naar Masaya in de vorm van ondersteuning in natura.
Zo zijn er dertien containers met goederen verscheept, met
bijvoorbeeld medische hulpmiddelen, technische onderdelen
en onderwijsmateriaal.

De rest van het bedrag bestond uit investeringen van andere
partijen, waarbij de SSNM als aanstichter of vliegwiel fungeerde.

In de beginjaren van de stedenband lag de nadruk vooral op
infrastructurele projecten. Rond de eeuwwisseling hadden veel
projecten te maken met onderwijs en zorg. Op dit moment gaat
de meeste aandacht uit naar het bevorderen van de economische
ontwikkeling van Masaya.
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Infrastructuur / leefomgeving (37 projecten)
•

Wegen & bruggen (4)

•

Elektriciteit (8)

•

Woningen (5)

•

Water & sanitatie (20)

Sociaal-maatschappelijke projecten (18 projecten)
•

Algemeen publiek (5)

•

Vrouwen (4)

•

Homoseksuelen (3)

•

Risicojongeren/straatkinderen (6)

Onderwijs (52 projecten)
•

Primair (42)

•

Voortgezet & beroepsonderwijs (10)

Economische ontwikkeling (17 projecten)
•

Platteland (8)

•

Stad (9)

Gezondheid/zorg (18 projecten)
Cultuur (8 projecten)
Milieu (3 projecten)
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Overig (9 projecten)

Voorbeelden van succesvolle projecten, met een grote impact voor
de Masayaanse bevolking zijn:
•

de aanleg van drinkwaterleidingen

•

woningbouwprojecten

•

ondersteuning van een rechtswinkel

•

opleiding voor vroedvrouwen

•

opzetten materialenbank voor reparatie van woningen

•

alfabetiseringsproject op het platteland

•

beroepsopleiding voor kansarme jongeren

•

bouw en inrichting van klaslokalen

•

aidsvoorlichting onder jongeren

•

aanleggen riolering

•

een nieuw dak voor de bibliotheek

•

ondersteuning van een bamboewerkplaats voor gehandicapten

•

schoolmaaltijden voor kleuters in de armste wijken
Lees in de bijlage drie uitgebreidere voorbeelden van succesvolle projecten.

De SSNM heeft daarmee een indrukwekkend track record
opgebouwd, waarmee we in Nijmegen en vooral in Masaya het
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verschil hebben gemaakt.
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Wat staat er op de rol?
De SSNM heeft al veel geïnvesteerd in Masaya, maar zowel in
Masaya als in Nijmegen blijft behoefte aan dialoog en uitwisseling.
Beide steden halen daar veel “winst” uit, in de vorm van gedeelde
kennis, ervaring, netwerken en idealen.
Daarnaast, eerlijk is eerlijk, is in Nicaragua nog steeds sprake van
armoede. Specifieke groepen hebben nog altijd een impuls van
buiten nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarvoor willen wij,
met uw hulp, hard aan het werk.

Op drie manieren gaan we aan de slag
Op de eerste plaats wordt gewerkt aan uitwisseling en kennisoverdracht
tussen verschillende bevolkingsgroepen. Voor de toekomst staan vier uitwisselingsprojecten op het programma:
•

Nijmeegse brandweerlieden en ambulanceverpleegkundigen
gaan hun collega’s in Masaya trainen. Ook zamelen zij materiaal
in dat per container naar Masaya verscheept wordt.

•

Nijmeegse MBO-studenten maken persoonlijk kennis met
leeftijdsgenoten in Masaya en doen er veel ervaringen op.
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Ze bezoeken de SSNM-projecten en slapen bij gastgezinnen.

•

Er wordt een pilotproject gestart om kennisoverdracht in het
speciaal onderwijs mogelijk te maken.

•

We overwegen een project op te zetten waarin Nijmeegse
ondernemers hun Masayaanse collega’s helpen met concrete
vraagstukken.

Een tweede pijler in de activiteiten van de SSNM zijn projecten die
zich richten op de economische situatie en leefomstandigheden in
Masaya.
•

In 2011/2012 ondersteunden we een coöperatie in het dorp
Pacayita bij het opzetten van een fruitverwerkingsfabriekje.
Sindsdien heeft dit project zich zelfstandig en succesvol doorontwikkeld. Momenteel hebben zo’n 20 mensen vast werk in de
fabriek, bovendien biedt deze boeren uit de omgeving betere
afzetmogelijkheden en daardoor meer inkomen. In de komende
tijd zal de SSNM het project opnieuw gaan ondersteunen, met
specifieke kennis uit Nijmegen op bijvoorbeeld marketingtechnisch gebied, zodat het kansen op verdere groei en ontwikkeling
kan grijpen. Ook kijken we of vergelijkbare nieuwe projecten in
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andere gebieden of sectoren haalbaar zijn.

•

Eind 2013 is een groot drinkwaterproject afgerond in het buitengebied
van Masaya. Dit project werd voor een belangrijk deel medegefinancierd
door één van onze partners in Duitsland. In 2015 zullen we met dezelfde
partner een omvangrijk project opstarten om het lokale midden- en kleinbedrijf te versterken, en met name de kleine bedrijfjes, waar Masaya rijk
aan is. Doel van het project is het versterken van de werkgelegenheid en
verbetering van de kwaliteit van de producten.

•

In Vista Alegre, een streek ten zuiden van Masaya, is een
project in uitvoering waarbij 30 boeren scholing en begeleiding
krijgen op het gebied van duurzame landbouw, met als doel
hun productiviteit en inkomen op een ecologisch verantwoorde
manier te vergroten.

Al deze projecten worden uitgevoerd door lokale NGO’s waarmee
de SSNM al jarenlang goede contacten heeft. Op deze wijze
werkt de SSNM op basis van strategische samenwerking - lokaal,
nationaal en internationaal.
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Tot slot willen we de komende tijd inzetten op een actievere
deelname van kansarme bevolkingsgroepen aan de samenleving
als middel om armoede en uitsluiting te overwinnen.
•

Binnen dit kader worden trainingen gegeven over belangen
behartiging binnen het ontwikkelingsplan van de gemeente en
ondersteuning bij de ontwikkeling van kleine bedrijfjes en het
creëren van banen.

Bij alle projecten hebben we veel aandacht voor voorlichting. Op
deze wijze wordt het Nijmeegse publiek zoveel mogelijk betrokken
bij onze zusterstad in Nicaragua.
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Wat is er nodig?
Om onze nieuwe rollen goed te kunnen vervullen moeten we
zowel de Nijmeegse als de Masayaanse situatie goed kennen.
We moeten continu weten wat er speelt en welke verbindingen
gelegd kunnen of moeten worden om de juiste initiatieven van
de grond te tillen. De SSNM heeft al jarenlang goede contacten
met veel Masayaanse organisaties, nationale en internationale
kennisinstituten, en Nederlandse en Europese institutionele
donateurs. We kennen de Masayaanse samenleving en weten
waar mensen en organisaties behoefte aan hebben. Ook
in Nijmegen heeft de SSNM een goed onderhouden netwerk
en gedegen kennis van de lokale situatie en mogelijkheden.
Daarnaast werkt de SSNM bij gelegenheid samen met Europese
partners. De SSNM blijft streven naar strategische samenwerking
met genoemde en nieuwe partijen. Toch willen we het draagvlak
in Nijmegen èn in Masaya verder vergroten. Dit willen we op de
volgende manieren bereiken:
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Vereniging Amistad
Zoals gezegd: de stedenband gaat over vriendschap –
tussen de mènsen in beide steden. We willen de waardevolle
vriendschapsband die we in de afgelopen 30 jaar stap voor stap
hebben opgebouwd in stand houden. Daarom hebben we
het initiatief genomen tot de oprichting van een vereniging,
Vereniging Amistad.

Amistad betekent vriendschap. De leden van deze vereniging
vormen het fundament van de toekomstige vriendschapsband.
Het gaat om Nijmegenaren die al een band met Masaya hebben.
Die er bijvoorbeeld als ondernemer bij betrokken waren, als
co-assistent naar toe gingen of als vrijwilliger gewerkt hebben.
Nijmegenaren die de warmte van de vriendschap kennen en weten
hoe waardevol het is om de band te behouden. De vereniging
heeft tot taak de band tussen de inwoners van Nijmegen en Masaya
te versterken door het stimuleren van dialoog en uitwisseling van
ideeën en gedachten, persoonlijke contacten en ontmoetingen,
en begrip en respect voor elkaars maatschappelijke en culturele
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opvattingen en achtergronden.
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Wij vinden een vereniging goed passen bij onze doelstellingen.
De vereniging moet laagdrempelig zijn, uitnodigen tot dialoog,
activiteiten bevorderen en zorgen voor draagvlak. We hopen dat
naast heel veel stadgenoten ook inwoners van Masaya lid worden
van de vereniging.

De SSNM blijft daarnaast gewoon bestaan. De stichting heeft
tot taak om, net als in de afgelopen jaren, projecten in Masaya
en Nijmegen uit te voeren en te ondersteunen. Vereniging en
stichting zijn nauw aan elkaar verbonden: via het lidmaatschap
van de vereniging willen wij de betrokkenheid van de leden van
de vereniging bij de projecten vergroten.

Banden aanhalen met Masaya
Ook in Masaya willen we draagvlak krijgen voor onze nieuwe werkwijze.
Daarom organiseren wij begin 2016 een reis voor de leden van de vereniging om onze nieuwe werkwijze te bespreken met onze partners in Masaya
en een impuls te geven aan de in het vorige hoofdstuk genoemde projecten. Liefst gaan we met heel veel leden naar Nicaragua!
Amistad
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Wat vragen wij aan u?
Op de eerste plaats vragen wij u om lid te worden van Vereniging
Amistad. Het lidmaatschap kost € 50 euro per jaar. In ruil
daarvoor zorgen wij dat u geïnformeerd wordt over het werk van
de vereniging/stichting en stellen wij u in staat om zelf ook een
bijdrage te leveren.
Daarnaast vragen wij u om projecten te steunen die de SSNM de
komende jaren in Masaya wil uitvoeren. U leest over onze plannen
in het hoofdstuk “Wat staat er op de rol?”. Graag bespreken wij
met u op welke wijze uw inzet (in financiële zin en/of in woord en
daad) bij één of meerdere projecten mogelijk is.

Wat kunt u nog meer betekenen?
Het zou geweldig zijn wanneer heel veel mensen lid worden van
Vereniging Amistad. Het zou nòg beter zijn wanneer een aantal
leden ook daadwerkelijk de projecten van de SSNM steunt door
het verrichten van activiteiten of het geven van geld.

Eerder vertelden we al dat we de subsidierelatie met de gemeente hebben
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beëindigd. Wij (de leden van de vereniging) zullen dus zelf voor de financie-

ring van onze projecten moeten zorgen. Uiteraard kan daarbij gebruik worden gemaakt van de subsidiemogelijkheden die er op ons werkgebied zijn.
Deze subsidiemogelijkheden zullen echter vaak niet alle projectkosten
dekken en dus zullen we ook zelf, uit de bijdragen van de leden, een deel
van de kosten van de projecten moeten dragen.

We willen aan de leden van de vereniging vragen of ze bereid zijn
gedurende vijf jaar een jaarlijkse schenking aan de SSNM te doen
van € 500 of € 1000. Deze schenking is volledig aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Op deze wijze ontstaat zowel voor u als voor ons
een voordeel. Uw uiteindelijke belastingvoordeel hangt af van uw
inkomen. Om gebruik te kunnen maken van het belastingvoordeel
wordt uw schenking vastgelegd in een notariële akte. Deze akte is
door een Nijmeegse notaris kosteloos opgemaakt, u hoeft slechts
een volmachtformulier in te vullen.
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Contact
We hebben er veel zin in om de vriendschapsband tussen Nijmegen en Masaya ook in 2015 (en daarna) te bestendigen en te versterken en hopen dat u
dat samen met ons wilt doen. Graag horen wij van u!

Vereniging Amistad & Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya

Ridderstraat 17
6511 TM Nijmegen
info@nijmegen-masaya.nl
www.nijmegen-masaya.nl

Ron Stevens (06 31916567, ronstevens.rs@me.com)
Henk Slijkhuis (06 53536826, slijkhuis@antenna.nl)
Ton van Vroenhoven (06 15255924, vanvroen@xs4all.nl)
Willem van den Heuvel (06 23451817, willem@heuveltop.nl)

Amistad

25

Amistad

26

Bijlage

Gerealiseerde projecten
Schoon water voor Llando Grande
Llando Grande is een klein dorp onder de rook van Masaya.
Er wonen zo’n 4700 mensen. Eén van de grootste problemen
van het dorp was het gebrek aan schoon drinkwater. Er was een
verouderd drinkwatersysteem, dat slechts een paar uur per week
water gaf. Meestal ’s nachts, zodat mensen speciaal op moesten
staan om watertonnen te vullen. De rest van het water werd
kilometers verderop gehaald.

Tijdens de jubileumreis van de SSNM in 2007 besloot een
aantal Nijmeegse ondernemers te helpen bij het realiseren van
een nieuw drinkwatersysteem voor het dorp. Er werd een
golfdag georganiseerd, die ruim € 36.000,- opbracht.
Een mooie start, maar lang niet genoeg voor het hele project.
Door de kennis van de lokale situatie en andere Europese
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stedenbanden en partnerorganisaties lukte het de SSNM om een

samenwerkingsproject op te zetten tussen de lokale organisatie
Ardilla, de Duitse orga-nisatie Werkhof en de Duitse overheid.
Voor € 500.000,- werd een drinkwaterproject ontwikkeld.
Er kwam een pompinstallatie met twee grote watertanks en een
kantoortje van waaruit de installatie beheerd kon worden.
De huizen in het dorp werden aangesloten op de waterleiding
en kregen een watermeter. Lokale aannemers voerden de
bouwwerkzaamheden uit. Ook de lokale bevolking heeft zich
intensief voor dit project ingezet. Zij heeft een nul-meting gedaan
en alle latrines en aansluitingen in kaart gebracht. Er werd een
watercomité opgericht en getraind en de bevolking groef zelf 13
kilometer sleuven en legde de leidingen aan.

Al werd het drinkwatersysteem aangelegd met geld uit Nederland
en Duitsland, na de aanleg is het zelfvoorzienend. Het watercomité
beheert en onderhoudt het watersysteem en int een bijdrage
van elk huishouden. Niet alleen hebben nu ruim 600 gezinnen
dagelijks schoon drinkwater, er is ook een belangrijk neveneffect:
de opbrengst van groente- en fruitteelt en het kleinvee van de
Amistad
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dorpsbewoners verbeterde aanmerkelijk.

Xplore & Expeditie Masaya (2007 en 2012)
In 2007 reisden tien jongeren van verschillende MBO-opleidingen
van Helicon naar Masaya, onder het motto Xplore Masaya.
Ze maakten daar kennis met de manier van leven van hun
leeftijds-genoten en het werk van de stedenband.

De eerste dagen daar waren moeilijk. Het klimaat, de cultuur,
het eten, de taal en vooral ook de huizen van de gastgezinnen:
alles was anders dan in Nederland. Maar na het lastige begin
ontstonden waardevolle vriendschappen die tot op de dag van
vandaag standhouden.
Helicon was zo enthousiast over de ervaringen die de jongeren
opdeden en de levenslessen die zij leerden, dat er in 2012 een
tweede reis kwam: Expeditie Masaya. Ook die reis bleek een groot
succes. Opnieuw was de kennismaking met de situatie in Masaya
voor de deelnemers een ‘eye-opener’. En het onderhouden van
contacten is nog makkelijker geworden: ook in Masaya heeft het
gebruik van Facebook een vlucht genomen. Een aantal jongeren is
dan ook nog steeds zeer betrokken bij hun gastbroer of gastzus in
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Masaya.
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Na afloop verwerkten de jongeren hun ervaringen in voorstellingen
die zij in Nederland voor vrienden, familie, medeleerlingen en de
Nijmeegse bevolking opvoerden. De eerste groep maakte een
theatervoorstelling die zes keer werd uitgevoerd. De tweede groep
gaf een theatrale presentatie in de Vasim.
De SSNM en Helicon blijven met elkaar in gesprek. Beide partijen
zijn van plan opnieuw met een groep jongeren naar Masaya te
reizen.

Scholing en microkrediet
Nijmeegse ondernemers die hun collega’s in Masaya helpen. Dat
is de insteek van een project waarin twee Masayaanse organisaties
kleine ondernemers ondersteunen met scholing en microkredieten.
Alternativa is een lokale organisatie die de economische ontwikkeling van Masaya bevordert. Ze helpt kleine ondernemers met
begeleiding en scholing in bijvoorbeeld bedrijfsvoering, innovatie
en marketing. Het gaat daarbij om ambachtelijke bedrijfjes met
hooguit een paar medewerkers. Denk aan bakkers, schoenmakers,
meubelmakers, hangmattenmakers, pottenbakkers, kleermakers
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en tuinders. Deze ondernemers zijn vaak niet gewend om te werken

met een boekhouding of enige vorm van administratie. Deze basiskennis krijgen ze via workshops en door begeleiding ‘on the spot’.
Daarnaast verstrekt Alternativa microkredieten, van een paar
honderd tot maximaal duizend dollar. De kredietverstrekker kent
de ondernemers goed en bezoekt hen regelmatig. Daarom is er
nagenoeg geen betalingsachterstand en vragen veel ondernemers
een vervolgkrediet aan voor nieuwe investeringen.
Het geld voor het Alternativa-project is bijeengebracht met een
golftoernooi. Deze golfdag werd bezocht door ruim 100 deelnemers,
de meesten zelf ondernemer, of werkzaam in het MKB. Met de
opbrengst (en verdubbeling daarvan door de Nederlandse overheid)
werd de uitvoering van het project mogelijk. Een gedeelte van
het ingezamelde geld is uitgegeven aan training voor de kleine
Masayaanse ondernemers. Het andere deel is gestort in het kredietfonds. Doordat de aflossingen goed verlopen blijft het fonds gevuld
en kunnen er steeds nieuwe kredieten verstrekt worden.

De lokale organisatie ADIC doet in feite hetzelfde, maar dan voor
lokale boeren. De deelnemende boeren krijgen een startkapitaal
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in natura dat past bij hun bedrijf: kuikens, bananenplanten of

zaaigoed bijvoorbeeld. Daarnaast leren ze de kuikens op een
goede manier groot te brengen en ze te schiften: kippen voor eierproductie voor de verkoop, broedkippen en kippen voor de slacht.
Ook leren de boeren om zelf, op een biologisch verantwoorde
manier, voer voor de kippen te verbouwen.

Het project richtte zich op boeren uit het dorpje El Pochote,
onder de rook van Masaya. Er was een vaste begeleider, een
landbouwdeskundige. Het project startte met ongeveer tien
deelnemers; door het succes van dit groepje, die hun productie
en daarmee hun inkomsten zagen stijgen, werd ook de rest van
het dorp enthousiast. Het jaar erna meldden zich vanzelf nieuwe
families, die door de eerste deelnemers werden opgeleid. Ook
in die zin gaat het dus om een zichzelf in stand houdend project:
naast het fonds roteert ook de kennis.
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Vereniging Amistad

info@nijmegen-masaya.nl

Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya

www.nijmegen-masaya.nl

Ridderstraat 17
6511 TM Nijmegen

