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Maandag 19 oktober
De vlucht van Jan komt rond 9 uur ´s avonds aan. Monic was al in Nicaragua, die staat op het
vliegveld om Jan welkom te heten. Het is erg druk bij de aankomsthal, want de nu drievoudig
wereldkampioen boksen die in New York zijn uitdager knock-out heeft geslagen, wordt bij
terugkomst in Managua onthaald door heel veel fans.
We gaan naar de overkant van de luchthaven om in te checken bij hotel Las Mercedes. We
praten nog even bij, eten wat en gaan dan slapen.
Dinsdag 20 oktober
In de ontbijtruimte van hotel zijn al heel wat tafeltjes bezet, met allemaal jonge jongens,
want er blijkt een panamerikaans honkbaltoernooi voor onder de 12 jaar te zijn in Managua.
Later in de week hoorden we dat het Nicaraguaanse team het toernooi gewonnen heeft.
Na een lekker ontbijt pakken we de koffer weer in en gaan met een taxi naar de Mayoreomarkt vanwaar de bus naar Juigalpa vertrekt. Jan wil wel eens uitproberen hoe het reizen met
het openbaar vervoer gaat in Nicaragua. Dat gaat prima, we kunnen zitten en het is gezellig
met al die verkopers die steeds de bus in komen.
Helemaal met het openbaar vervoer naar La Libertad vonden we wel wat veel van het goede,
met Sergio hebben we afgesproken dat hij ons op komt halen in Juigalpa. Omdat er in La
Libertad nog geen bank is met pinautomaat, pinnen we nog snel even in Juigalpa. Inmiddels is
het begin van de middag, dus zoeken we een plekje om te lunchen. Daarna maken we in de
camioneta van Sergio de mooie tocht naar La Libertad, door prachtige natuur ga je dan
gestaag omhoog de bergen in.
Ons hotel ligt aan de andere
kant van de enige brug die La
Libertad rijk is en die
afgelopen juni was ingestort.
Er wordt gewerkt aan de
nieuwe brug, dat ziet er
indrukwekkend uit. Er is een
tijdelijk noodbrug aangelegd
voor voetgangers. Moet je met
de auto aan de andere kant van
de brug zijn dan moet je een
enorme omweg van een half
uur maken. Sergio zet ons bij
de brug af, dan gaan we voor
de eerste maar lang niet laatste
keer de wel wat gammele
noodbrug over.
Doña Rosa van het hotel verwelkomde ons weer zeer hartelijk, het voelt ondertussen als
thuiskomen.
Jan gaat zich tijdens dit werkbezoek vooral concentreren op het woningbouwprogramma.
Sinds 2003 zijn met ondersteuning van de woningbouwvereniging Sité in Doetinchem al 33
woningen gebouwd in La Libertad. Het betreft een huurkoopconstructie: de bewoners betalen

gedurende 15 jaar een maandbedrag, en als ze aan het eind van die periode de kosten van de
woning betaald hebben worden ze de eigenaar. De maandelijke betalingen gaan op de
bankrekening van FC Juntos en met de opbrengst hiervan hebben ze al 4 ´extra´ woningen
kunnen bouwen. In 2014 heeft de Doetinchemse gemeenteraad 20 duizend euro bijgedragen.
Binnen FC Juntos is Sergio de verantwoordelijke voor dit woningbouwprogramma.
Voor de nieuwe fase van het programma zijn al enkele voorbereidingen getroffen, zoals het
opstellen van het contract en een aanzet voor het verbeteren van de praktische uitwerking.
Daarnaast hebben we natuurlijk wat kleine opdrachten van het DOS-bestuur meegekregen.
Monic zal zich vooral inzetten als tolk.
´s Avonds worden we ontvangen door het voltallige bestuur van FC Juntos. We hebben het
getekende contract over de woningbouw overhandigd en de activiteiten van de komende
dagen besproken.
Woensdag 21 oktober
Op de veranda van hotel krijgen we een echt Nicaraguaans ontbijt: gallopinto, cuajada, roerei
en tortilla´s: lekker! We hebben een mooi uitzicht op de groene tuin.

We lopen naar het Casa de la Hermandad, het kantoor van FC Juntos. We worden begroet
door Nezel, de administratief medewerkster, en door doña Santos, die zorgt dat alles er altijd
netjes uit ziet en die ons de hele dag door van koffie voorziet.
Met Sergio bespreken we het concept-huurcontract dat afgesloten zal worden met de
begunstigden van de vijf nieuwe woningen. Sergio had reeds een aantal wijzigingen die we
van te voren opgestuurd hadden verwerkt in het concept. We bespreken het artikel voor artikel
en eventuele wijzigingen worden genoteerd. Sergio zal de wijzigingen doorvoeren en daarna
opnieuw bespreken met ons.
Donderdag 22 oktober
We hebben de contracten verder uitgewerkt en de debiteurenlijst van de huidige bewoners
doorgenomen. Het blijkt dat de achterstanden verder toegenomen zijn. Er wordt afgesproken
dat het nieuwe huurcontract, waarin striktere regels voor de maandbetalingen zijn opgenomen,
tevens van toepassing is op de bestaande bewoners. Ook controleren we of de nieuwe versie
niet in strijd is met het oude contract en het alleen aanvullingen betreft.

Sergio stelt voor ons iets van de omgeving te laten zien.
We rijden richting San Pedro de Lóvago, de zusterstad van
Gennep. We stoppen eerst bij een broer van Segio die een
kleine boerderij heeft waar hij op biologische wijze varkens en
kippen houdt. Ook het voer voor de dieren verbouwt hij daar
zelf.
Via een prachtige route komen we in het rustige stadje San
Pedro aan. We gaan lunchen bij don Julio, eigenaar van een
eenvoudig restaurantje en betrokken bij de stedenband met
Gennep.

´s Avond brengen we een bezoek aan de juridisch adviseur van FC Juntos. Het concepthuurcontract had hij al van Sergio opgestuurd gekregen. We bespreken het contract uitgebreid
en voeren enige wijzigingen door. De adviseur concludeert dat het naar Nicaraguaanse
wetgeving goed is. Mocht er sprake zijn van huisuitzetting, dan kan hij met dit contract ervoor
zorgen dat er een rechtszitting komt.
Vrijdag 23 oktober
Deze ochtend hebben we een afspraak met de burgemeester, Darwin Kauffman.
Darwin steekt gelijk van wal door ons een net binnengekomen brief van het LBSNN te laten
zien. Hij is lichtelijk verbolgen over de brief want hierin wordt aangekondigd dat reeds
overgemaakte middelen voor het laten maken van bewegwijzeringsborden toch niet hiervoor
besteed kunnen worden. Maar deze borden zijn al in maak en zullen komende week
afgeleverd worden.
Daarna praat hij ons bij over het beroepsonderwijs. Darwin is hier zeer positief over, er
ontstaat een goede samenwerking met de universiteit, waardoor er meer mogelijkheden
ontstaan voor de voortzetting van deze opleidingen in de toekomst.
Inmiddels is ook de viceburgemeester, Zenelia Ocón, aangeschoven. Zij is de
verantwoordelijke voor de korte technische cursussen, die ook zeer voorspoedig verlopen.
We vragen naar de stand van zaken rond de boswachter die binnen het project van het
Waterschap Rijn en IJssel aangesteld zal worden. Hiervoor is in juni een overeenkomst
opgesteld met het stroomgebiedcomité, de gemeentelijke politie en de gemeente La Libertad.
De politie moet nu een van hun agenten aanwijzen die de boswachter zal worden, maar helaas
is dat nog niet gebeurt. Darwin zegt toe dat hij contact op zal nemen met de regionale politie,
om het op een iets hoger niveau aan te kaarten.
In juni is ook een overeenkomst ondertekend met de katholieke kerk, de goudmijn B2Gold en
de gemeente over de bouw van een bejaardencentrum. De gemeente heeft de beloofde
bijdrage al overhandigd, maar tot nu toe blijft de mijn in gebreke. Darwin zegt toe samen met
de pastoor contact op te nemen met B2Gold.

Het is vrijdagochtend dus is er markt: de mercado
campesino. Boerinnen uit de omgeving brengen hier hun
producten aan de man. De gemeente zorgt voor vervoer
vanuit de dorpjes. De kraampjes zijn goed bezet. Er staat
een enorme pan kippesoep te pruttelen op een houtvuur, dat
vindt gretig aftrek.
Begin van de middag zijn we uitgenodigd voor het
verjaardagsfeestje van het zoontje van Sergio. Er komen
veel neefjes, nichtjes, vriendjes, buurkinderen, samen met
de ouders. En natuurlijk ontbreekt de piñata en de luide
muziek niet. Ook de barbecue brandt goed, het vlees is van
een net geslacht varken van de broer van Sergio.
´s Avonds eten we samen met de leden van FC Juntos bij
El Jalapeño, een van de weinige restaurants in La Libertad,
maar naar onze mening wel het beste.
Zaterdag 24 oktober
In de ochtend bezoeken we de opleidingen verpleegkunde, asistent veearts en landmeten. Er
doen veel studenten mee, en ze zijn zeer enthousiast. Ze zijn allemaal erg blij dat ze op nu op
de zaterdagen deze voor La Libertad nieuwe opleidingen kunnen volgen.
Het hoofd communicatie van de gemeente die er toevallig ook was om filmopnames te
maken, grijpt haar kans en weet Jan te strikken voor een interview.

Hierna gaan we langs bij de cursussen beroepsonderwijs. De meeste cursussen, zoals kapper,
banketbakker, electriciën zijn al afgerond. Alleen de naaicursus loopt nog. Het is gezellig vol
in het klaslokaal, de dames zijn druk aan het werk. Ze werken zowel op trapnaaimachines als
op electrische. Vandaag maken ze de witte blousjes van het schooluniform.
De coördinator vanuit de gemeente en de viceburgemeester laten ons de spullen zien die
aangekocht zijn voor de cursussen, zoals fornuizen,
koelkast, en materialen voor de cursussen
schoonheidsspecialiste en kapster.
Zie ook
https://www.facebook.com/alcaldialalibertad.poderciud
adano/videos/852648014852597/

In de middag gaan we naar het Casa de la Hermandad voor een vergadering van de
woningcommissie. Deze is onlangs opgezet om begeleiding te geven aan het
woningbouwprogramma. In de commissie zitten:
Sergio Lazo (FC Juntos)
Jamileth Miranda (FC Juntos)
Rigoberto Sobalvarro Obregón (namens de gemeente)
Rebecca Mena Lazo (namens de bewoners)
Jan Smit (namens DOS)
De manager van de financieringsorganisatie Caruna in La Libertad was gevraagd zitting te
nemen in de commisie als vertegenwoordiger van het bankwezen, maar hij heeft aangegeven
weinig interesse te hebben. Sergio zal nu proberen de manager van de binnenkort te openen
bank hiervoor te strikken.
Na een inleidend verhaal van Sergio met aanvullingen van Jan wordt het nieuwe contract
uitgebreid, punt voor punt, besproken en de achterliggende gedachten uitgelegd, vooral
ingegeven door de financiële situatie van FC Juntos. Unaniem wordt het contract aangenomen
en de leden geven aan hier serieus mee aan de slag te gaan.
zondag 25 oktober
´s Ochtends gaan we naar de kerk en aansluitend hebben we een gesprek met de pastoor. Hij
geeft aan geen enkel vertrouwen meer te hebben dat het bejaardenhuis realiteit wordt omdat
de mijn steeds weer met nieuwe voorwaarden komt. Hij vraagt of ons geld ook aan een ander
doel van de kerk besteed mag worden. Wij vertellen dat we het hier ook met de burgemeester
over gehad hebben en dat deze voorstelde om nog een laatste poging te doen. De padre is wat
sceptisch, maar stemt hiermee in.
Inmiddels weten we dat de mijn de beloofde financiële middelen aan de kerk heeft
overhandigd, in januari volgend jaar kan de bouw beginnen.
In de avond zijn we door Darwin uitgenodigd voor een diner. Aanwezig zijn het voltallige
bestuur van FC Juntos, enkele raadsleden en de vice burgemeester. Na de welbekende
poëtische toespraak van Darwin heeft Jan een kort overzicht gegeven van de stand van zaken
met betrekking tot de stedenband en tevens aangeven dat de burgemeester van Doetinchem
voornemens is in februari 2016 La Libertad te bezoeken. Darwin voelt zich zeer vereerd met
dit bezoek en belooft een interessant programma samen te stellen.
En natuurlijk ontbraken de mariachis niet, een mooie afsluiting van het werkbezoek!

