
 

Nyhedsbrev nr. 12 / December 2013 

Det er blot 2 måneder siden, du fik de seneste nyheder fra Amigos, men da julen nærmer sig 

med hastige skridt, er det blevet tid til årets sidste nyhedsbrev.  

Som nævnt i nyhedsbrev nr. 11 inviterede Venskabsforeningen til et eftermiddags-

arrangement for foreningens medlemmer og andre interesserede den sidste søndag i 

efterårsferien i Århus.  

Det blev til et rigtig vellykket arrangement, afholdt søndag d. 20. oktober - med meget stort 

fremmøde, interesse og spørgelyst. 

Vi havde et tæt pakket program med 5 oplægsholdere, der belyste Nicaragua ud fra hver 

deres synsvinkel, hvilket gav et rigtig godt og bredt billede af Nicaragua: 

 Mie Buus lagde ud med at informere om sidste nyt fra venskabsforeningens arbejde og 

den generelle situation i Nicaragua. 

 Herefter fortalte Torben Herfelt meget levende om sine oplevelser fra de første 

danske brigadegrupper i 80´erne og frem til nu - med udviklingsarbejde i Nicaragua. 

 Karen Berg, som deltog i en arbejdslejr i det nordlige Nicaragua sidste år arrangeret 

af Mellemamerika Kommitéen (MAK), berettede ligeså entusiastisk om sine oplevelser 

af den nicaraguanske madkultur, som hun sammen med andre MAK-deltagere har 

skrevet en flot og informativ kogebog om.  

 Så var det Kjeld Nielsens tur til at fremlægge sidste nyt fra Finca El*Doradito bl.a. 

om den forestående kaffehøst. 

 Og endelig berettede Jens Erik Treldal om sin og familiens tur til Nicaragua i 

begyndelsen af 2013, hvor de bl.a. besøgte forvalterparret på Finca El*Doradito og 

deltog i sorteringen af de sidst høstede kaffebær. Og afsluttede dagen med at 

overnatte i Fincaens lagerrum – en kold oplevelse, da stedet ligger højt og 

stormomsust.  

 Sammen med Mogens Bang fremlagde Jens Erik også planerne for Fincaens 

byggeprojekt. 

 

Ind imellem blev der lidt tid - i virkeligheden måske for lidt - til køb af ting og sager fra 

Nicaragua, køb af forfriskninger og hyggesnak med de andre deltagere.  

Aktiviteterne generede et overskud på kr. 961, som blev doneret til Venskabs-foreningen.  



I skrivende stund har Mie netop afsendt vores ansøgning til CISU på en Fælles 

Færdiggørelse (FF) sammen med Fundemuni på et nyt projekt, som vi har valgt at kalde 

”Drømmen om et bedre Murra” - FF er første skridt i en længere ansøgningsproces til et 

udviklingsprojekt, der er baseret på kvinders ret til selvudvikling, selvforsørgelse og 

organisering i Murra Kommune, hvor også det tidligere projekt ”Ret til et liv uden vold” blev 

afviklet. 

 

Det nye projekts overordnede mål er at forbedre forholdene for marginaliserede kvinder, 

børn og unge i Murra kommune, ved at forbedre deres rettigheder og muligheder – psykiske 

såvel som økonomiske.  

Hovedkomponenterne ser således ud:  

1. I forhold til kvinderne skal det overordnede mål ske dels gennem en indsats, der 

retter sig mod dannelse af nye selvhjælpsgrupper i den nordlige del af kommunen, 

dels gennem en øget udvikling og organisering i de eksisterende selvhjælpsgrupper.  

2. Styrkelsen af de eksisterende selvhjælpsgrupper støttes gennem dannelsen af låne–

spare grupper, der skal styrke enlige og udsatte kvinders økonomiske sikkerhed og 

uafhængighed.  

3. Da kimen til vold i parforhold ofte udvikles allerede i relationerne mellem de unge, 

retter en del af indsatsen sig mod forebyggelse af kærestevold. Det kan ske gennem 

kapacitering af lærerne i en lang række landsbyer, således at de efterfølgende tager 

emnet op som moduler i undervisningen i skolernes ældste klasser. Samt gennem 

undervisning af unge par på Casa Materna i samarbejde med stedets 

sundhedspersonale.  

CISU skal nu til at behandle ansøgningen, som vi følger op på i næste nyhedsbrev. 

Vi håber, som altid, at vores nyhedsbreve og øvrige aktiviteter fortsat vil inspirere dig til at 

støtte befolkningen i Murra. – Og du er altid velkommen til at komme med nye idéer til, hvad 

der kan tages fat på, eller måske har du selv lyst til at deltage i en eller anden form?! 

Vi vedlægger indbetalingskort for kontingent 2014, som bedes indbetalt senest d. 15. januar 

2014.  

Du kan altid hente mere information og se tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside: 

http://eldoradito.dk/amigos/  

Du ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår! 

 

http://eldoradito.dk/amigos/

