In de week van 20-25 februari 2012 bezochten Joost van Eekhout en Jos Leeters La
Libertad met als hoofddoel te overleggen met de gemeente FCJuntos wat zij de
komende jaren verwachten van de stedenband met Doetinchem en wat Doetinchem
mogelijk te bieden heeft, plus om -in samenspraak met LBSNN Managua- de stand
van zaken van de lopende projecten door te nemen.
In hoofdlijnen waren de doelstellingen van dit bestuursbezoek:
• bespreken van de stand van zaken van lopende projecten en voorgenomen nieuwe
projecten / activiteiten met relevante betrokkenen (LBSNN Managua, FC Juntos,
gemeente La Libertad);
• inzicht krijgen in de huidige stemming en verhoudingen binnen FC Juntos en de
verhouding gemeente(bestuur) - FC Juntos;
• een beeld vormen van de huidige rol en capaciteit van FC Juntos en desgewenst
zoeken naar mogelijkheden om die capaciteit te versterken.
We hebben de indruk dat FC Juntos op zichzelf nog steeds een levende organisatie is,
Hoewel we ons hadden voorgenomen met FCJuntos een ‘strategische’ discussie te
hebben over hun toekomstvisie en de
daarbij horende capaciteit, is dat niet
gelukt.
We komen niet tot de kern. Het gaat
vaak meteen over (veel) praktische,
alledaagse problemen en (slechts af en
toe) over oplossingen.
In de casa de la hermandad hadden
we een prima en hartelijk gesprek met
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de burgemeester, samen met Damarys Lopez en Roberto Davila, twee van zijn
vertrouwelingen en betrokkenen bij onze projecten. Hij zet zich vooral in voor het
drinkwaterdeel van het waterproject, toerisme in de regio en ook in zijn visie en
plannen om in La Libertad beroepsonderwijs te ontwikkelen. Hij zet zich in om via de
lobby en contacten in Managua gedaan te krijgen dat er een breed polytechnisch
instituut gaat komen in La Libertad
In november 2012 zijn de gemeentelijke verkiezingen. Binnen enkele maanden zullen
de campagnes in volle hevigheid starten.
Het project Trazabilidad gaat nu daadwerkelijk starten. Van belang is nu dat FCJuntos
snel een contract sluit met MAGFOR (ministerie van landbouw) omdat daar binnen
Nicaragua de verantwoordelijkheid ligt voor trazabilidad.
José Antonio pleit ervoor dat FCJuntos een team gaat formeren om soortgelijke
diensten ook te gaan aanbieden aan andere veeboeren. Binnen dit project gaat het
‘slechts’ om 40 boeren die een lening van max. $10.000 kunnen krijgen. Er zijn in
totaal 300 veeboeren, waarvan ook grote bedrijven. Kortom, daar ligt een markt voor
FCJuntos, waarmee tevens structureel kan worden bijgedragen aan een economisch
duurzame toekomst van FCJuntos.
Vanuit diverse kanten is aangegeven
dat het project groen goud een grote
waarde kan hebben voor La Libertad.
Ook voor het toerisme is het niet
vervuilen door de rastra’s van zeer
groot belang. In het kader van het
waterproject is er in december 2012
een missie uitgevoerd door LeAF.
Tijdens deze missie heeft men (Joost
Jacobi een Djura Prins) zich vooral
gefocust op een stakeholdersanalyse
en alternatieve productiemethoden.
Hierover is een rapport opgesteld en
daarna is een projectvoorstel voor de
Moderne molen rastra in La Libertad
vervolgfase geformuleerd en ingediend
nadat het eerste concept met WRIJ en DOS besproken is op 1 februari 2012.
Op woensdag wonen we op het gemeentehuis een overleg bij tussen de gemeente en
3 touroperators, wat voortkomt uit het eerdere bezoek van Bob Nederveen aan La
Libertad.
Door die praktische verkenning, hebben de drie touroperators al met al een goede kijk
gekregen op wat La Libertad te bieden heeft.
Uit de gesprekken met de touroperators komt o.a. naar voren, dat zij de toeristen
zoveel mogelijk vervuilende industrie willen onthouden(dat is aardig voor het
museum!); groen goud, dat bestaat uit innovatieve menswaardige winning- en
productiemethoden zonder milieueffecten (geen diffuse verontreiniging door cyanide
c.q. kwik) zijn dan wel de moeite waard om te bekijken. Ook de weg er naar toe om
dit te bereiken is al goed om te laten zien. Op deze manier draagt het project groen
goud ook bij aan toerisme (ruta oro).
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