Verslag
Onderzoek Project Duurzaam Toerisme
Barrio Nuevo
NICARAGUA COMITÉ HAARLEM (NKH)
2008

INHOUD

pagina

0.

Verklarende woordenlijst

2

1.

Inleiding , Nicaragua algemeen

4

2.

Ometepe: het vorige project- Manos Unidas

3.

Barrio Nuevo - Tola, het beoogde project

4.

Ecologische aspecten

5.

De bouw

20

6.

Voorstellen huisjes

24

7.

SWOT

34

8.

Conclusie

36

6
10
16

Bijlage: foto’s

Verslag onderzoek project Duurzaam Toerisme Barrio Nuevo- NKH 2008

35

Pagina 2

0. NAMEN EN VERKLARENDE WOORDENLIJST
Deelnemers missie NKH:
Jeroen van der Kuijp
Ad de Rijk
Harm Snater
Ineke Lint
Arno Duivestein
Wendy van Zuijlen
Ometepe
Manos Unidas- ‘Verenigde Handen’, nieuw dorp voor bewoners Sintiope, gebouwd met steun
van NKH
Sintiope- dorp bedreigd door lavalawinetroom na orkaan Mitch in 1998
Chico Largo, Venezia, Charco Verde- toerisme accomodaties, onderdeel Red de Finca’s
Verde
Red de Finca Verde- Netwerk Groene Finca’s, 15 toerisme accomodaties op eiland Ometepe
Lisimaco- coördinator Red de Fincas Verde
F I S E- ontwikkelingsorganisatie, werkt met geld van internationale donoren
Casa Comunal- buurthuis
K P A, Kleine Ambassade Projecten- kleinschalig fonds ambassade Nederland
Pila- wateropslagplaats
Ezequiel Quintana- voorzitter dorpscomité Manos Unidas
Roterend fonds- fonds beheerd door deelnemers, waaruit deelnemers lenen en terugstorten
Marta Elena Lario- interim voorzitter dorpscomité Las Pilas
Cocibolca- Meer van Nicaragua in de taal van de Nahuatl, de originele bewoners van
Nicaragua
C E P A:
C E P A- Centro para Educación y Promoción Agraria
Orlando Medina- landelijk coördinator CEPA
Juana Mairena- Teamlid CEPA Barrio Nuevo
Francisco ‘Pancho’ – teamlid CEPA Barrio Nuevo
Estermila- teamlid CEPA Barrio Nuevo
Barrio Nuevo- dorp in gemeente Tola
Barrio Nuevo
Finca- ‘boerderij’, hoofdgebouw toerisme project CEPA
Cabana- ‘huisje’, gastenverblijven
Montes de Avila- naam voor de finca. Avila is stad in Spanje die CEPA lange tijd ondersteunt
Popoyo- kuststrook bij Barrio Nuevo en Las Salinas
F S L N- Sandinisten, Frente Sandinista de Liberación Nacional, Sandinistisch Bevrijdingsfront.
Verjaagden met een revolutie in 1979 de dictator Somoza. Voerden in de jaren ’80 een
progressief beleid met veel aandacht voor de armsten. Kregen veel internationale
solidariteitssteun. Verloren in 1990 de verkiezingen. Sinds 2007 weer in de regering.
Beginnen onder leiding van (nog steeds) Daniel Ortega autoritaire en conservatieve trekken
te vertonen
Pan Americana- snelweg die Zuid-, Midden- en Noord- Amerika verbindt
Caspar Garcia Leviana- Spaanse priester van San Juan del Sur die zich aansloot bij het
FSLN in de strijd tegen de dictatuur van Somoza. Vermoord op 11 december 1978
P C y S- Spaanse organisatie uit Salamanca, steunde CEPA met geld voor bouw finca
Maria José Hervas- actief binnen PCyS
Civite- kweekstation en opleidingsinstituut ten behoeve ontwikkeling landbouw in Tola
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InTur- overheidsorganisatie ter bevordering van toerisme
Vrouwenhuis- centrum in Rivas, organiseert cursussen, opleidingen, organiseert
gezondheidzorg en projecten. Gecoordineerd door AMNLAE- Rivas
A M N L A E- Asociación de Mujerers Nicaraguense Luisa Amanda Espinoza, Nicaraguaanse
vrouwenbeweging
Martha Rosa- psychologe Vrouwenhuis
Esperanza Nunez- coördinatrice Vrouwenhuis Rivas, oktober 2008 gekozen tot vice
burgemeester Rivas
Filipo- Italiaanse eigenaar Club de Surf aan strand Popoyo. Bevriend met Pancho
Rio Guanalappa- rivier die Barrio Nuevo doorkruist
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1.
INLEIDING
Jeroen van der Kuijp

door Arno Duivestein,

Dit is het verslag van de reis van zes Haarlemmers die gedurende drie weken in novemberdecember 2008 naar de provincie Rivas, in het zuid- oosten van Nicaragua reisden. Op een na
waren zij allen betrokken geweest bij een of meerdere projecten en bouwploegen van het
Nicaragua Comité Haarlem (NKH). Het doel van de reis was een onderzoek naar de
mogelijkheid en gewenstheid van ondersteuning van een project voor duurzaam toerisme in
het dorp Barrio Nuevo- gemeente Tola. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan het vorige
project van het NKH: de bouw van het dorp Manos Unidas. De delegatie van zes personen
vertegenwoordigden verschillende disciplines: twee bouwkundigen, een accountant, een
ecoloog, een ervarings deskundige duurzaam toerisme en een kenner van Nicaragua. De
delegatie reisde en verbleef op eigen kosten.
De delegatie verbleef van 24 november – 5 december in het dorp Barrio Nuevo. Zij sliepen
daar bij leden van het lokale CEPA- team. In dit dorp wordt door de lokale afdeling van CEPA
(zie verklarende woordenlijst), ondersteund door de landelijke organisatie, een Finca, een
boerderij, gebouwd. Dit moet het begin zijn van het project "CENTRO DE TURISMO
RURAL SAN IGNACIO: UNA ALTERNATIVA TURÍSTICA SOLIDARIA PARA EL
DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DE TOLA". “Toeristisch plattelandscentrum San
Ignacio, een alternatief solidair toerisme voor de ontwikkeling van de plattelandzone Tola”.
In 2007 bezocht een eerdere delegatie van het NKH het terrein waar nu een begin is gemaakt
om dit project te realiseren. Ondanks de ambities en de potentie van het project bestonden er
twijfels bij het NKH of dit een haalbaar project zou zijn. Twijfels waren er met name bij de
toeristische en zakelijke capaciteiten die CEPA zou kunnen organiseren. Om de haalbaarheid
van dit project en de mogelijkheid en wenselijkheid tot steun vanuit Haarlem te onderzoeken
bezocht een delegatie van 6 personen (op eigen kosten) het dorp Barrio Nuevo. Twee weken
lang werd het project bestudeerd, werd er gesproken met betrokkenen, beschouwende
buitenstaanders en regionale ondersteuningsinstellingen. De vragen en conclusies werden na
twee weken uitgebreid besproken met het lokale en regionale CEPA- team. In dit rapport doet
de delegatie verslag aan het NKH en aan belangstellenden.
Samenvattend kunnen we zeggen: dit project is ons op bijna alle punten meegevallen. Het
heeft potentie, er blijkt goed te worden nagedacht over de zwakten en bedreigingen, regionaal
blijkt er al een groter netwerk georganiseerd dan was verwacht, er is een cursusaanbod en er
zijn samenwerkingsmogelijkheden met het bestaande conventionele toerisme in de regio.
Onze aanbevelingen zijn: financier een serie cursussen van het Vrouwenhuis ten behoeve van
het CEPA- team en betrokkenen en beschouw komende projectvoorstellen van CEPA ten
behoeve van dit project met een positieve insteek. Verder zien wij mogelijkheden om een
stagiair van een toerisme opleiding van InHolland hier te plaatsen en biedt dit project
mogelijkheden om een bouwploeg aan te verbinden. En ten slotte, dit project biedt genoeg
elementen om publicitair mee naar buiten te treden.
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Wie in 2008 Nicaragua bezoekt kan zich nauwelijks voorstellen dat dit land, met zoveel
werkeloosheid en zoveel armoede nog maar kortgeleden in het centrum stond van
wereldwijde sympathie en steunacties in haar strijd om een gewelddadig regiem omver te
werpen. In een latere fase moest ook nog het hoofd worden geboden aan de contra’s gesteund
door de V.S.
Nu, in 2008 zijn het diezelfde V.S. die toeristisch aantrekkelijke delen van dit prachtige land
domineren met hun “resorts”, golfbanen enz.
Deze bedrijvigheid brengt weliswaar ook geld in het laatje van Nicaragua zelf, maar de
gewone man profiteert er nauwelijks van terwijl de kostbaarste stukjes oceaankust hen werden
ontfutseld. Het volk van Nicaragua begint zich hiervan langzaam bewust te worden maar de
onmacht is nog groot.
Maar, er gloort hoop. Op veel plaatsen trachten de Nicaraguanen zich toe te leggen op het
verkrijgen van een aandeel in duurzaam toerisme door het bieden van eenvoudige
accommodaties in de nabijheid van de plaatsen die karakteristiek zijn voor het land en de
samenleving.
De Stichting Nicaragua Comite Haarlem (NKH) kwam in hernieuwd contact met CEPA dat
een project voor ‘solidair toerisme’ ontwikkelt in het dorpje Barrio Nuevo. Dit project moet
op drie manieren ten goede komen aan de lokale bevolking: - het project wordt georganiseerd
en uitgevoerd door lokale bevolking; - het project biedt activiteiten aan waarmee toeristen
kennis kunnen nemen van lokale gebruiken en technieken; - geld dat wordt verdient in het
project stroomt terug naar een fonds waarmee kleinschalige projecten worden gefinancierd.
Een delegatie uit Haarlem kreeg in november- december 2008 de gelegenheid om ter plekke
het prille begin ervan in ogenschouw te nemen en zich daarmee een beeld te vormen van wat
het lokale CEPA- team reeds had verricht in haar samenwerking met de landelijke organisatie
en gesteund door een sponsor uit Avila in Spanje. De vragen en conclusies werden in goede
verstandhouding besproken met het CEPA- team besproken.
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2.

OMETEPE

door Ineke Lint

Manos Unidas:
De delegatie begon haar verblijf in Nicaragua met een bezoek aan het eiland Ometepe. Op
dit prachtige eiland nam het NKH in 2002 het initiatief tot de bouw van een nieuw dorp voor
de bewoners van het bedreigde Sintiope, gelegen aan de voet van de vulkaan Concepción.
Sinds de orkaan Mitch, oktober 1998, werd dit dorp bedreigd door een lavalawinestroom.
Voor 52 families werd een nieuw dorp gebouwd op een veilige locatie. Daarna werd er een
buurthuis gebouwd en werd er elektriciteit en waterleiding aangelegd. Het water stroomde
echter tot op de dag van het bezoek niet en vormde daarmee een van de grootste
belemmeringen voor de bewoners van Sintiope om zich definitief in Manos Unidas te
vestigen.

Alle huizen (uitgezonderd 4, reden onbekend) hebben een elektrameter en zijn aangesloten op
het elektriciteitsnet. Van alle 52 woningen zijn er 4 ongebruikt. De andere woningen zijn
permanent of tijdelijk in gebruik. Mensen wonen een gedeelte van de tijd of het jaar elders
(Sintiope, Costa Rica), vanwege het gebrek aan drinkwater of de aanwezigheid van grond en
vee in het oude dorp of vanwege (gebrek aan) werk. De onbewoonde huizen staan in het
kleine wijkje langs de weg. Deze zijn eigendom van de familie Trigera. De bewoners
vertoeven in Sintiope.
Tijdens ons bezoek werden wij verrast doordat er werd gewerkt aan een grootschalig
waterproject, in opdracht van FISE met geld van Duitsland. Er worden leidingen aangelegd en
twee pila’s (waterreservoires) gebouwd. De grote pomp bij het dorp Sintiope wordt
gereviseerd en gebruikt om water op te pompen uit een dieper gelegen bekken. Het casa
communal (buurthuis) van Manos Unidas is tijdelijk beschikbaar gesteld aan het bedrijf dat
het waterproject uitvoert. Het project komt ten goede aan Sintiope, Urbaite, Manos Unidas,
Las Pilas, Tilgue en Los Ramos. Het water wordt in twee etappes naar boven gepompt: de
eerste etappe gaat naar een pila in Urbaite. Vandaar wordt het water verder gepompt naar de
hoogst gelegen pila bij Los Ramos. Hier aangekomen is er voldoende druk opgebouwd om
het water te distribueren naar de verschillende dorpjes. De pilas zijn mooi gedecoreerd en
opgeschilderd. Binnenkort is er dus water! Ons voorgenomen bezoek aan de Nederlandse
ambassade, om samen met de bewoners te bespreken of deze via de Kleine Ambassade
Projecten een financiële steun kan geven om water bij Manos Unidas te krijgen, is hiermee
overbodig.
Opvallend is verder dat langs de kant van de weg overal enorme rollen glasvezelkabel liggen.
Er wordt ook gewerkt aan het aanleggen van infrastructuur voor telefoon- en internetverkeer.
Zou het mogelijk zijn om binnenkort met Manos Unidas te mailen?
In gesprekken heeft het dorp aangegeven een paar plannen te hebben. De ruimte rondom de
casa communal wil men verbeteren door middel van het aanleggen van een
gemeenschappelijke tuin en een terras. Het liefst zou men de lege huisjes langs de weg
gebruiken om toeristen onder te brengen.
Sintiope is nog steeds bewoond. In september van dit jaar is er wederom een grote stroom
lava en puin door Sintiope en Los Ramos naar beneden gekomen. Metershoog puin is nog te
zien. Er zijn geen huizen bedolven en er waren gelukkig geen slachtoffers. Wel werd hiermee
wederom het acute gevaar aangetoond. Anderzijds lijkt er vanuit de overheid weinig druk
meer te zijn om het dorp leeg te krijgen. Zo wordt de voormalige protestantse kerk naast het
oude huis van Ezequiel herbouwd met geld en steun van de gemeente Altagracia.
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Kansen Manos Unidas:

- mogelijkheid om de leegstaande huisjes te verhuren aan toeristen en zo inkomsten voor het
dorp te genereren
- mogelijke training vanuit het vrouwenhuis in Rivas over toerisme- aansluiten bij de Fincas
Verde ( RED) op Ometepe
- roterend fonds opzetten met inkomsten uit verhuur huisjes.
Met het aansluiten van het water mag het project Manos Unidas als succesvol afgesloten
beschouwd worden. Er lijken nieuwe kansen en mogelijkheden voor de toekomst te zijn. Die
zullen echter wel door de bewoners zelf moeten worden geïnitieerd.

Las Pilas:
Las Pilas is een onderdeel van het ‘pueblo indigena Urbaite’ (inheemse dorp Urbaite) en werd
bezocht na een beschrijving gelezen te hebben in de reisgids MOON, die vermeldde dat het
dorp onderdak aanbiedt aan toeristen en de mogelijkheid om mee te werken bij bepaalde
werkzaamheden. Las Pilas ligt op loopafstand van Manos Unidas.
Wij hadden een gesprek met Marta Elena Lario A. ( telefoon 9381670)
Al gauw bleek dat het project nooit van de grond is gekomen. 4 jaar geleden is er contact
geweest met Francesco Nunez uit San Juan del Sur, die wilde samenwerken met het dorp.
Ook zijn er Spaanse mensen geweest om te vertellen wat toeristen wel en niet willen. Ecosur,
een Europees contact, is hierbij ook betrokken geweest. Het dorp is bekend met het
vrouwenproject in Moyogalpa, een collectief dat thema’s behandeld als huiselijk geweld,
ecologische landbouw en daarnaast gastenverblijf regelt bij mensen thuis.
Zij staan ook vermeld in een Nicaraguaanse toeristische gids: Quia turismo, Nicaragua Rural
Communtario. ISBN 99924-49-35-7.

Chico Largo:
Chico Largo is gelegen aan het Cocibolcameer en maakt gebruik van de oprit van de finca
Venezia. De eigenaren zijn bewoners van het eiland.
Samen met nog zo’n 15 finca’s , zoals Charco Verde en Venezia maakt Chico Largo deel uit
van het netwerk Fincas Verde (Groene Finca’s). Het vrouwenhuis in Rivas heeft het netwerk
gefaciliteerd met een cursus duurzaam toeristisch ondernemen. Coördinator van het netwerk
is dhr. Lisimaco. Tijdens ons verblijf op het eiland, samen met Orlando Medina, hebben we
twee maal een afspraak met hem gehad. Helaas is hij beide keren niet komen opdagen.
Orlando Medina heeft daarna telefonisch contact met hem gehad. Er is nu een uitnodiging aan
het CEPA- team van Barrio de Nuevo ( Tola) om op Ometepe te komen kijken hoe zij alles
georganiseerd hebben.
Chico Largo verzorgt onderdak in simpele, maar goede kamers. Het eten is eenvoudig maar
goed. Hiermee opereert Chico Largo aan de onderkant van de duurzaam toerisme markt.
Finca Venezia en Charco Verde zitten meer in het midden segment, bieden iets meer luxe.
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Chico Largo biedt paarden te huur. Ook kunnen zij wandelingen begeleiden. Zij werken op
ecologische wijze en dragen dat ook uit in de organisatie van Fincas Verde. In het hele land
lijkt deze trend zich af te tekenen. Er zijn steeds meer adressen waar ecologisch wordt
gewerkt en waar het aanbod zich richt op niet vervuilende activiteiten die de cultuur en natuur
van het land aan de toerist presenteren.
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3.

BARRIO NUEVO- TOLA

door Arno Duivestein

Tola: het departement Tola ligt in de zuid westelijke regio IV (zie kaart nr 14). Tussen het
Meer van Nicaragua Cocibolca.en de Pacifische oceaan. Tola bestaat uit 63
buurtgemeenschappen (volgens opgave Francisco). Een daarvan is Barrio Nuevo.

Tola wordt ontsloten via een ringweg die van Rivas, aan de Pan Americana –snelweg naar
Tola gaat, dan verder via las Pilas noordwaarts naar de kust, naar Salinas. Bij Salinas gaat er
een weg naar het strand, Popoyo. De ringweg vervolgt haar weg daarna weer landinwaarts
naar Barrio Nuevo, richting Ochomogo, waar de Pan Americana wordt bereikt en de ring
gesloten.
Tola is een progressieve, linkse gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 november
kozen 5300 stemgerechtigden voor het FSLN en 3150 voor de liberale alliantie van Monte
Alegre, burgemeesterskandidaat voor Managua, en 1500 voor de PLC van Arnoldo Aleman.
Barrio Nuevo ligt ca 8 km van het strand Popoyo, ter hoogte van Salinas. Het dorp telt 84
huizen waarin 140 families wonen. De bevolkingssamenstelling is grofweg 180 meisjes, 140
jongens, 360 volwassenen : totaal 680 personen.
Van Barrio Nuevo zullen 12-15 families betrokken worden bij het Finca project van CEPA.
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CEPA
CEPA staat voor Centro de Educación y Promoción Agricultura (Centrum voor landbouw
onderwijs en promotie). CEPA is een oecumenische plattelandsorganisatie, ruim 30 jaar
geleden opgericht door ‘padre’ Caspar Garcia Leviana, de Spaanse priester van San Juan del
Sur die zich aansloot bij het FSLN in de strijd tegen de dictatuur van Somoza. Caspar is op 12
december 1978 door de Guardia van Somoza vermoord. Hij ligt begraven op de begraafplaats
van Tola.
CEPA is landelijk georganiseerd met een kantoor in Managua, maar voornamelijk actief in
Matagalpa en Tola. Orlando Medina is de landelijk coördinator van CEPA. In Barrio Nuevo
wordt de staf gevormd door Juana Mairena, onderwijzeres, Francisco ‘Pancho’ en Estermilla.
Belangrijke projecten die CEPA in Barrio Nuevo heeft uitgevoerd zijn het opzetten van een
buurthuis, een project voor natuurgeneeswijzen, een dentale kliniek, een roterend fonds met
pelibouis, een soort schaap.
Toerisme
Net als in de rest van Tola is voor de bevolking van Barrio Nuevo landbouw de belangrijkste
bron van inkomsten. Maar toerisme is een nieuw verschijnsel sinds buitenlandse investeerders
de prachtige kuststreek hebben ontdekt. Dit heeft de in het begin van de jaren 2000 tot de
nodige problemen geleid. Er is weinig overheidsregulering op het gebied van toerisme. Veel
stukken grond aan de kust werden verkocht aan zowel particulieren als aan
projectontwikkelaars. Stukken strand werden geprivatiseerd waardoor die niet meer
toegankelijk waren voor de lokale bevolking. Buitenlandse investeerders bouwden hotels.
Door het gebrek aan geld en gerichte opleiding was er voor de lokale bevolking voornamelijk
werk als schoonmaakster, bouwvakker of als bedienend personeel. Ook nam met het toerisme
de prostitutie sterk toe.
De kuststrook Popoyo bij Salinas heeft een 10-tal hotels . Iets verder landinwaarts tref je de
ressorts met golfbanen. De drukke periode voor de toerisme industrie loopt van januariaugustus (volgens opgave contactpersoon Filipo). In november is het rustig in de hotels. De
klanten zijn van het type ´surf dudes´. N.B. eind november waren in een weekeind alle hotels
volgeboekt met Nicaraguaanse toeristen. De rest van de week is het rustig. De drukke en
rustige tijden worden door een aantal factoren bepaald. De meeste toeristen komen uit de VS,
Europa en Australië. De vakantieperioden geven een grotere toestroom aan toeristen.
Nicaragua kent twee seizoenen: de droge en de natte tijd. De natte tijd begint in april- mei en
duurt tot oktober. Daarnaast kent Nicaragua een orkaanseizoen omstreeks september- oktober.
Ten zuiden van Salinas, richting San Juan del Sur, worden de grote hotels gebouwd. Dit is het
domein van de grote buitenlandse investeerders. Veel stukken grond zijn hier verkocht of
staan de koop. Hoe dichter bij het strand hoe hoger de prijs. Volgens onze bronnen zijn de
stranden nu tot nationaal bezit verklaard.
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Project Finca ‘Monte de Avila’
CEPA heeft een stuk grond in bezit van 8 hectare nabij Barrio Nuevo. Op deze grond wordt
op dit moment graan verbouwd op ecologische wijze. CEPA heeft een aantal jaren geleden het
plan opgevat om hier een ‘solidair toerismeproject’ te starten. Het plan omvat een finca
(boerderij) plus een aantal cabanas (gastenverblijven). De finca omvat ruimtes voor een
keuken, een aantal kamers, een ruimte voor activiteiten, een winkeltje met handvaardigheden
etc en een opslag. De bedoeling is dat op het terrein van de finca in de toekomst op
ecologische wijze groenten en fruit worden verbouwd ten behoeve van de catering. Er gaan
excursies worden aangeboden waarbij de lokale bevolking wordt betrokken (lokale
handvaardigheden, lokale productie methoden, paardrijd tochten etc.)
Van de Spaanse organisatie PCyS, www.pcys.portalsolidario.net, met afdelingen door heel
Spanje, die met name projecten in Latijns Amerika ondersteunt, heeft CEPA geld gekregen
voor de bouw van de finca. Er is nog geen geld voor de bouw van de cabanas, er moet nog
een brug worden gebouwd, een waterput geslagen, er zijn plannen voor het installeren van
zonnecollectoren etc.
VOORWAARDESCHEPPEND
Personeel en opleiding
Tot voor kort werd in Nicaragua weinig en slecht Engels gesproken. De laatste jaren is daarin
een duidelijke kentering te zien. In de toeristische steden en gebieden (Granada, Ometepe,
San Juan del Sur) spreekt een groot deel van het personeel in de dienstverlenende sector
redelijk engels. Voor het Finca- project is de aanwezigheid van Engelssprekend personeel van
belang.
In het buurthuis van Barrio Nuevo wordt Engelse les gegeven door een Zweedse
vrijwilligster, die werkt voor Civite. CEPA probeert om voor een aantal deelnemers van deze
groep een beurs te regelen om in Rivas verder Engels te studeren.
Intur (Institut de Turismo) organiseert cursussen voor komende werknemers in de toerisme
industrie, onder meer hotelmanagement. Intur geeft hiervoor beurzen. Deze worden echter aan
slechts aan een beperkt aantal personen verstrekt.
Gevaar is dat mensen die via CEPA een beurs krijgen voor Rivas of een toerisme opleiding
volgen bij Intur, vertrekken naar beter betaalde banen in Costa Rica of San Juan del Sur.
Het Vrouwenhuis Rivas, in de persoon van Martha Rosa, geeft cursussen in de regio over
duurzaam toerisme. Tot nu toe was CEPA hierbij niet betrokken. Er is een gesprek gevoerd
tussen Martha en Orlando Medina en de lokale CEPA vertegenwoordigster Juana Mairena.
Tijdens dit gesprek zijn de verschillende elementen voor een toeristisch project aan de orde
geweest: ondernemerschap, kwaliteit, milieu, personeelbeleid. Martha maakt een voorstel
voor een serie cursussen waarin deze onderdelen aan bod komen. Deze cursussen worden dan
gegeven aan alle 15 families van Barrio Nuevo die bij het project zijn betrokken.
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Advies:

We stellen voor dat CEPA geld ontvangt om cursussen in te huren van het
vrouwenhuis. Dit op basis van een aan te leveren offerte van het Vrouwenhuis Rivas/ Martha
Rosa
Om te voorkomen dat zelf opgeleid personeel wegstroomt naar andere sectoren kan
men met deze mensen een contract sluiten waarin zij zich voor een bepaalde periode
verbinden aan het project of, indien ze eerder vertrekken, een gedeelte van de opleiding terug
betalen.
Staf
Het vinden van een goede lokale staf is één van de cruciale punten in dit soort projecten. Er is
meestal weinig ter zake kundig personeel beschikbaar. Inhuren van stafpersoneel van elders is
om tal van redenen moeilijk (lage lonen, afstanden). Lokaal (staf)personeel loopt het risico
van belangenverstrengeling richting familie en vrienden. Het Finca-project is bovendien een
commercieel project dat een ondernemersinstelling vereist en alleen succesvol draaiend
gehouden kan worden met een coördinator/ manager/ directeur die zich persoonlijk
verantwoordelijk voelt en dagelijks op het werk aanwezig is om te corrigeren en mee te
werken.
Tijdens ons verblijf is er een gesprek gevoerd met Filipo, de Italiaanse eigenaar van het hotel
Club de surf’ aan het strand van Popoyo. Filipo kent CEPA goed en is persoonlijk bevriend
met Francisco ‘Pancho’. Filipo is in Nicaragua verzeild geraakt via een bouwploeg die met
CEPA heeft gewerkt. Hij had veel kritiek op CEPA. Volgens hem functioneert de organisatie
niet omdat er geen controle is. Het pelibouy project, een soort van roterend fonds waarbij vee
wordt verdeeld onder de plattelandsbevolking, is mislukt. Volgens hem zal het Finca- project
mislukken door het ontbreken van capabele leiding, laag opleidingsniveau en het risico op
belangenverstrengeling. Daarentegen ziet hij ook dat het project veel mogelijkheden heeft
door de combinatie strand- platteland. Er kan lokale kunstnijverheid worden gepromoot en
worden samengewerkt met de hotels op Popoyo. De stranden van Popoyo zijn waarschijnlijk
de enige van Nicaragua waar nog geen verkopers met lokale artesania (handvaardigheden)
actief zijn. Er is dus een markt voor lokale producenten.
Naar ons idee stipt Filipo een aantal kritische punten aan in dit project. Toch lijkt CEPA deze
punten redelijk te kunnen beantwoorden. Juana Mairena is in onze ogen de gedroomde
toekomstig coördinator/ manager van dit project. Zij heeft leidinggevende capaciteiten en oog
voor kwaliteit en detail op het gebied van hygiëne, voedsel en milieu zoals een toerist die
verwacht. Dit blijkt voor ons uit hoe zij haar eigen huis en omgeving heeft ingericht. Twee
van haar kinderen wonen in Europa (Duitsland, Spanje) wat ook bijdraagt aan het kennen van
de wensen van een buitenlandse toerist. Zij werkt nu nog als onderwijzer maar is over twee
jaar met pensioen en wil zich dan volledig gaan richten op dit project. Ze is bescheiden over
haar eigen kwaliteiten maar wordt ook gesteund door Maria Jose Hervas van de Spaanse
organisatie PCyS die het geld heeft gedoneerd voor de bouw van de Finca. Francisco is een
onvermoeibare werker met levensvreugde en een enorme toewijding. Estermila is de stille
kracht die zich vooral bezighoudt met lokale geneeswijzen en handvaardigheden

Netwerken
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Netwerken zijn van belang voor uitwisseling van ervaringen en ideeën, belangenbehartiging
en samenwerking. Eén van de opdrachten die wij onszelf hadden gesteld op deze missie was
het opzetten van een netwerk van organisaties in de regio die actief zijn op het gebied van
duurzaam toerisme. In de regio Tola en op het eiland Ometepe blijken echter dit soort
netwerken al te bestaan. Op Ometepe bestaat er een ‘Netwerk Finca Verde- Ometepe’. Dit is
een netwerk van Finca´s met hotelfaciliteiten die tevens een ecologische doelstelling hebben.
Zij richten zich op zowel het behouden van cultureel erfgoed als het beschermen van milieu.
In totaal vormen 15 finca’s een onderdeel van dit netwerk. Het netwerk is opgezet met geld
van Ecosur. Martha Rosa van het Vrouwenhuis heeft een cursus verzorgd voor dit netwerk.
De Finca’s zijn herkenbaar aan hun eigen bordjes (zie foto).

Tijdens ons verblijf hebben we contact gemaakt met de coördinator van het netwerk dhr.
Lisimaco. Twee afspraken gingen helaas niet door. Orlando Medina heeft een nieuwe afspraak
gemaakt en een uitnodiging ontvangen om met de kernleden van het project naar een
bijeenkomst van het netwerk op het eiland te komen.
Door Martha Rosa van het Vrouwenhuis Rivas is er ook een serie cursussen over dit thema
gegeven in de regio Tola. Opmerkelijk genoeg was CEPA hiervan niet op de hoogte. Dit was
waarschijnlijk het gevolg van een conflict tussen de huidige burgemeester van Tola en
Orlando Medina. De verhouding met de aantredende burgemeester (januari 2009) schijnt wel
goed te zijn. Door deze cursussen is er een netwerk opgebouwd in de regio Tola. Nu er
contacten tussen CEPA en Martha zijn gelegd is ook dit netwerk opengesteld voor CEPA.
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PR en publiciteit
Een andere essentieel onderdeel van een geslaagd project is de publiciteit en PR. Voor het
Finca- project wordt in eerste instantie gedacht aan een website en aan foldermateriaal. Bij
een website is dagelijks beheer noodzakelijk. Vooral als er via de site de mogelijkheid bestaat
om te reserveren. Deze zullen dagelijks moeten worden gecheckt en beantwoord. Een
geautomatiseerd reserveringssysteem is voorlopig te veel gevraagd. Filipo van de Club de surf
heeft aangeboden een website te delen met het Finca- project, wat wederzijds gasten op kan
leveren. De dochter van Juana werkt bij CEPA in Managua en kan vanaf daar de
reserveringsaanvragen bekijken en doorspelen aan Juana en de reserveringsaanvraag
bevestigen.
PR materiaal als folders en kaarten kunnen gemakkelijk worden verspreid via de diverse
hotels, toeristencentra, restaurants etc. De verspreiding kan worden gedaan via de
verschillende netwerken, Intur maar ook via toeristen zelf.
We hebben het gehad over de mogelijkheid om voor CEPA foldermateriaal te ontwerpen als
zij de teksten en foto’s aanleveren. Eventueel kan materiaal ook hier worden gedrukt en
meegenomen door Haarlemmers die die kant opgaan. Voor dit deel zulen we de drukkosten in
Nederland vergelijken met die in Nicaragua.
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4.

ECOLOGISCHE ASPECTEN

4.1

Korte beschrijving terrein en omgeving.

door Harm Snater

Het terrein is een langgerekte strook van ca. 8 ha, met akkers, boscomplexjes en grazige,
metbomen bedekte vegetatie. De strook is 100m breed en ca. 750m lang en is gelegen in de
gemeente Tola, in de buurtschappen Barrio Nuevo en San Ignacio (?). Er staat een fincagebouw in aanbouw op, twee schuurtjes en een waterput. De strook is vanaf de openbare weg
niet bereikbaar voor wielvoertuigen. Voor een betere bereikbaarheid is nog een langgerekte
strook grond aangekocht met een breedte van gemiddeld 5 meter.
De strook is op enkele plaatsen doorsneden door een beek. Het geheel is redelijk vlak, alleen
een enkele heuvel verheft zich zo’n 5 meter en daarop is het hoofdgebouw (‘de finca’) in
aanbouw.
De grondsoort is niet door mij onderzocht maar lijkt een zavelige roodbruine klei. Ook de
eventuele droogtegevoeligheid en vocht-opneembaarheid heb ik niet onderzocht. Aan de
vegetatie te oordelen lijkt de vochthuishouding wel goed. Gezien de beekbeddingen is er
sprake van geregelde aanvoer van water in de winter. Ze stonden nu, aan het begin van de
zomer, droog.
Aan de achterkant (oostkant), zie plattegrond, loopt het terrein op tegen een steile
heuvel/berg-richel. Aan de zuidkant meandert de Rio Guanalappa op enige afstand. Om het
terrein te bereiken moet deze rivier op tenminste één plaats worden doorwaad.
Op de akkers wordt door dorpelingen van Barrio Nuevo (nu) sorghum en mais verbouwd. Na
de oogst zal een tweede gewas volgen, werd ons verteld.
Aan de lange zijden wordt het terrein begrensd door vnl. landbouwgronden.
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4.2

Verwachtingen terreingebruik na de start.

Een klein terreindeel aan de voet van de finca zal worden bezet door enkele
‘cabana’s’.
Deze en de finca zelf worden ingebed in een natuur- en moestuin, waarin duurzaam
wordt gewerkt, dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingmiddelen.
In de moestuin en de akkers worden groenten, rijst, bonen, bananen, enz. verbouwd
die nodig zijn voor gebruik in de keuken en bloemen voor een boeketje in de gastenkamers.
De natuurtuin zal zich ook uitstrekken tot de boscomplexjes; er zal met naambordjes
(Spaans + Latijn) worden bijgedragen aan de natuurkennis van gasten en personeel.
4.3 Gedachten over ecologische activiteiten.
Toeristen zullen zich aangetrokken voelen door het vriendelijke karakter van de finca, waar
men goed tot rust kan komen, gezond slapen en eten/drinken kan en waar een aanbod is van
enkele producten en activiteiten die met de rijke natuur te maken hebben.
-Gezond eten en drinken.
In de flinke moestuin en een paar akkers worden tomaten, wortels, bonen, mais, sorghum,
rijst, bananen, mango’s, enz. verbouwd, met zo weinig mogelijk gebruik van lawaaierige
machines en zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Er worden, op het
voorste terreindeel, wat dieren gehouden. (samenwerken met Civite)
Voor een goede opslag van geoogste producten zijn enkele opslagplaatsen in de finca
opgenomen. Aavoer van buiten van voedsel is beperkt. Wel is de bereikbaarheid van goed
drinkwater en water voor gebruik in zelfgemaakte vruchtensappen vereist. Voor overig
watergebruik kan grondwater worden benut.
De natuurtuin is voor natuurliefhebbers aantrekkelijk. Als in de finca ook planten-,
bomen en struiken-, vogelgidsen, e.a. te koop worden aangeboden, wordt er ook wat mee
verdiend.
In combinatie met
Natuurexcursies profileer je je als ‘resort voor natuurliefhebbers’. Voor de excursies en
de tuin moet een goed opgeleid persoon beschikbaar zijn, die ook iets van achtergronden,
landbouw, bodem etc. afweet. Er zijn voor loopexcursies en paardexcursies interessante
doelen zoals Berlin, Zapote, warme bronnen. Als onderweg een familie een lunch kan
verzorgen is dat extra werkgelegenheid.
Excursies naar iets verderweg gelegen doelen, zoals een oerwoudreservaat aan de Pacifickust,
zouden per minibusje+gids kunnen worden aangeboden.
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4.4

Afval.

Moet tot een minimum beperkt zijn. Geen plastic emballage, tenzij niet anders mogelijk. (NB
op Ometepe wordt door het netwerk Finca’s Verde i.s.m. de gemeente Moyogalpa gewerkt
aan een verbod om voedsel in plastic verpakking naar het eiland te brengen) Eigen productie
van fruit op de finca, voor de overheerlijke vruchtensappen, en van de te gebruiken groente
voorkomt al veel.
Verzamelpunt voor batterijen.
De finca fungeert als bewustwordingsmotor voor de plaatselijke bevolking, waardoor het
langs de weg en in het dorp ook schoon wordt.
Het afval dat toch geproduceerd wordt, wordt met de minibus in goed afgesloten container
afgevoerd naar Rivas wanneer een groepje wordt opgehaald.
4.5

Energie.

Het ligt voor de hand, dat zonne-energie wordt benut voor sommige van de energie vragende
functies, m.n. licht, computer, opladen batterijen. En eventueel warm water, ofschoon dat niet
erg nodig lijkt. Hoeveel zonnecellen er nodig zijn en van wat voor type is onbekend. (of heeft
men aan een andere oplossing gedacht?). Een aggregaat zal onmisbaar zijn.

Tot slot.
Juist het ecologische karakter maakt dat het resort zich onderscheidt van andere. Bij de
dorpsbevolking zal de natuurbelangstelling ook toenemen, misschien zelfs met nieuwe kansen
voor Nicaragua als geheel, wanneer Montes de Avila een voorbeeldfunktie gaat vervullen.
Samenwerking met (Club del Surf e.a.) aan de kust is daarbij belangrijk.
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5.

DE BOUW

door Jeroen van der Kuijp

Tola: In een heuvelachtig landschap op ca 3 km van Barrio Nuevo. treft men een klein plateau
aan in een “verstild”gebied. Op dit plateau bevindt zich een opvallend aantrekkelijk
bouwwerk in wording. Een finca (boerderij), als centraal onderkomen voor toekomstige
toeristen. Een ongetwijfeld, door een vakman ontworpen, bouwwerkje met een bijzonder
prettige uitstraling. Simpel van constructie met aan de buitenrand een groot aantal ronde
betonnen kolommen (zuilen) die een doorgaande sierlijke daklijst, ook van beton,
ondersteunen. Tussen deze kolommen bevinden zich een groot aantal hardhouten kolommen
die tezamen de stalen spanten ondersteunen. Alle kolommen bevinden zich op de kruispunten
van een “roosterwerk” van lichte gewapend-betonnen balkjes die ondersteund zijn door ca 80
cm diepe gemetselde funderingsmuurtjes van één steen dikte. De wapening van dit
onderroosterwerk is verbonden met die van de betonkolommen en vervolgens met de
wapening van de rondgaande daklijst.
De spanten zijn opgebouwd uit een tweetal tegen elkaar gelaste U-profielen met een overstek
van ca 40 cm buiten de daklijst. De spanten worden dus ondersteund door de houten en
betonnen kolommen. De wapeningsstaven die boven uit de betonkolommen uitsteken zijn
aan de zijkanten van de spanten vastgelast. De nokhoogte van het bouwwerk bedraagt 3,60 m,
de hoogte t.p.v. van de daklijst is 2,40 m.
Tijdens ons bezoek was men doende de gordingen aan te brengen. Vijf stuks op iedere
dakhelft, ieder bestaande uit één enkel U-profiel. Op de kruispunten met de spanten daaraan
weer vastgelast. Ook was metselwerk in uitvoering voor de opbouw van een aantal
“bedrijfsruimten”. De precieze afmetingen en het aantal, lagen op dat moment, nog niet vast.
De ramen worden als boogramen uitgevoerd hetgeen, het mag nogmaals gezegd, de fraaie
aanblik ondersteunt.

De uitvoering.
Het bouwwerk, voor zover dat gereed was bij onze bezoeken, maakte een gezonde indruk.
Het betonwerk maakt de indruk dat het is goed uitgevoerd, als verder wordt aangenomen dat
de wapening op de juiste plaats is doorgevoerd en de beton doelmatig van samenstelling was,
is er weinig aan te merken. Het geheel is van goede kwaliteit.
Er zijn echter een aantal ogenschijnlijk onbelangrijke details die beslist toch aandacht moeten
krijgen.
1. De bevestiging van de stalen spanten aan de bovenkant van de kolommen. Het werk
daaraan was weliswaar nog niet gereed, maar waar dat wel het geval was waren er op
sommige plaatsen onacceptabele gebreken. Het laswerk van de wapening uit de kolommen
aan de spanten, was gebrekkig van kwaliteit. Deels omdat deze wapening niet strookte met
het zijvlak van spant en dus onvoldoende van lengte zal blijven, en deels omdat de las zelf
zeer gebrekkig was. Het eerste is een principiële fout, de betreffende staaf kan alleen kracht
opnemen als die in het verlengde ligt van de staaf en niet als deze het spant van opzij “nadert”
en eigenlijk maar een punt als raakvlak heeft. Dit zou een ontwerpfout genoemd kunnen
worden. Een las hoeft maar een geringe lengte te hebben om toch een grote kracht over te
kunnen brengen. Eén raakpunt echter is beslist onvoldoende.
De fout van de gebrekkige las, een uitvoeringsfout, is in de praktijk van dit werk moeilijk te
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verbeteren maar daarom niet minder ernstig. ( gelast wordt met een lasgenerator met
dieselmotor die kennelijk moeilijk is te regelen). De spanten bestaan uit dun plaatmateriaal
waar erg snel doorheen gebrand wordt hetgeen dan ook vaak gebeurt. Het samenstellen van
de spanten zelf lijdt ook ernstig aan dit euvel, maar door het aantal van de koppellassen wat te
vergroten is dat te ondervangen. Wel ernstig is een onvoldoende kwaliteit van een las op
plekken waar de plaats van de las niet gekózen kan worden maar waar deze vástligt ( daar
waar de kolom zich onder het spant bevindt en daar, waar een gording deze kruist).
Dat bovenstaande van belang is weten de bouwers zelf ongetwijfeld ook. Nicaragua kent
stormen die veel zwaarder zijn dan die wij kennen. Als ermee gerekend zou worden dat onze
finca niet door zo´n tropische storm, maar door een zware Hollandse storm getroffen zou
worden b.v. van 100 km per uur, moet gerekend worden met een winddruk, beter is te spreken
van zuiging, van 65 kg per m2. Voor ons dak zou dat al een kracht van 13 ton betekenen op
één dakhelft! Goed laswerk is dus bepaalt geen luxe.
Net zo belangrijk is de conservering van alle staalwerk ( spanten, gordingen en ook alle in de
buitenlucht “verblijvende”wapeningsstaven). De gordingen (de horizontaal lopende liggers
die de golfplaten steunen) worden op hun beurt ondersteund door de spanten . Deze gordingen
zijn enkelvoudige U-profielen van gewalst staal. Ze zijn slechts 3mm dik. De spanten zijn
samengesteld uit een tweetal van deze U-profielen, die met de open zijde van de U, tegen
elkaar zijn gelast. De lassen op een onderlinge afstand van ca een halve meter zowel aan de
onder- alsook aan de bovenzijde zijn voldoende sterk om het spant haar functie te laten
vervullen. Maar omdat de lassen dus geen dóórgaande lassen zijn vormen de beide Uprofielen tesamen dus géén koker. Voor de sterkte is dat ook niet zo noodzakelijk. Het nadeel
van deze uitvoering is echter dat corrosie wel wat al te makkelijk vrij spel krijgt. Gordingen
en spanten zijn nergens rechtstreeks blootgesteld aan bv. regen, ze zijn immers straks volledig
afgedekt door de golfplaten. Maar het neemt niet weg dat ze wel volledig blootstaan aan de
tropische atmosfeer met een hoge vochtigheid, condens door de temperatuurwisselingen enz.
Daar komt nog bij dat de “lassen” en de omgeving ervan, met de daarbij behorende gaatjes,
door de verhitting van het lassen extra gevoelig zijn voor corrosie. Het enige middel
daartegen, in dit stadium van de bouw, is conserveren. Dit zal moeten gebeuren vóór het dak
wordt gesloten met de dunne stalen golfplaten. De binnenkant van de “lekke”spanten is al niet
meer bereikbaar. Reden temeer om de boven- en onderkant dus zorgvuldig te voorzien van
een coating die met een kwast kan worden opgebracht. In Nederland zijn er veel geschikte
producten. In Nicaragua zullen die ook wel voorhanden zijn maar deze zijn zeker niet
goedkoop. Maar omdat er sprake is van een bescheiden oppervlak mag dat eigenlijk geen
reden zijn om dat achterwege te laten. In Nicaragua waar de auto toch ook een algemene
verschijning is kan bv. gedacht worden aan ondercoating, bitac of iets dergelijks.
Nog een klein detail,dat echter wel fikse gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het
”eindproduct” is de bevestiging van de golfplaten aan de gordingen. Men heeft op de Finca
daarvoor al de benodigde zelftappende draadbouten in voorraad. Omdat de golfplaat ook van
een zeer lichte kwaliteit is, is het niet of nauwelijks mogelijk om deze bouten met de hamer
door de plaat te slaan en in de eronder gelegen gording te laten “bijten”. Daarvoor is de
gording, net als de golfplaat te slap. Bij slaan met de hamer zullen beiden, golfplaat en
gording, bijna onvermijdelijk vervormen zonder dat de bout lekker in het staal pakt en verder
ingeschroefd kan worden. Vóórboren van de golfplaat is zittende op het fragiele dak ook al
moeilijk uitvoerbaar omdat boren in de dunne, dus meebuigende golfplaat erg moeilijk is uit
te voeren omdat de boor snel wegglijdt en het gat op de verkeerde plaats dreigt terecht te
komen. namelijk in een “golfdal” i.p.v. op een golftop. Misschien is boren vóór dat de platen
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op het dak worden gelegd een mogelijkheid die gekozen moet worden. Als de platen dan op
het dak los zijn neergelegd kan door de gaten in de golfplaten de eronder liggende gording
met succes worden aangeboord.
Iedere bout is al vanuit de fabriek voorzien van een rubber afdichtingsringetje. Als de bout
wordt aangedraaid tot deze de golfplaat vastklemt is het, uit een oogpunt van de vermaledijde
corrosiedreiging absoluut nodig dat die golfplaat aan de bovenkant onvervormd is gebleven
bij de uitvoering van b.v. het boorwerk. Omdat het genoemde rubberringetje weinig dikte
bezit en ook een erg bescheiden diameter heeft is een geringe scheefstand van de bout al
voldoende voor lekkage. Het opsommen van deze “superdetails”is bijna genant tegenover de
uitvoerders in Nicaragua die natuurlijk ook zelf wel begrijpen wat er allemaal kan gebeuren.
De drijfveer om e.e.a. toch maar op te sommen is gelegen in de ervaring met de bouw van het
dorpshuis op Ometepe. Binnen een vijftal jaren bleek daar door corrosie de voet van een
stalen buiskolom volledig doorgeroest zoals bij ons laatste bezoek gezien kon worden. Het
herstel ervan is naar het lijkt ook niet goed uitgevoerd, zodat er eigenlijk alweer een nieuw
gebrek in het verschiet ligt.
De houten kolommen, waarvan een flink aantal aanwezig is ondersteunen de spanten en
moeten om die steunfunctie goed uit te kunnen oefenen, net als de betonnen kolommen, ook
aan die spanten bevestigd worden. De uitvoering ervan is niet zo belangrijk. Het eenvoudigst
kan dit m.b.v. twee stalen strips links en rechts van het spant en aan spant en kolom
verbonden door een tweetal lange door te boren bouten.
Samenvattend
Nadat het laswerk van de stekeinden aan de spanten is verbeterd en vóór leggen van de eerste
golfplaat alle spanten van onderen, opzij en van boven voorzien van een “lijvig”
conserveermiddel. Datzelfde geldt voor alle gordingen en ook voor de stekeinden die uit de
betonnen kolommen naar boven steken. Kortom alle staalwerk goed behandelen door
“smeren” met een kwast en niet met een spuitbus of iets dergelijks.
Als de golfplaten zijn vastgelegd het hele dak nalopen en iedere bout, zo nodig, met een
bitumenproduct (bitac enz. enz.) afsmeren of met de kitspuit afkitten. De kost gaat hier
duidelijker, dan waar ook, vóór de baat uit!
Koppelen van de spanten aan de koppen van de houten kolommen.

Bliksembeveiliging:
De heftigheid van onweeractiviteit is in Nicaragua zeker niet geringer dan in Nederland. Als
even verondersteld wordt, dat het van wezenlijk belang is om de finca daartegen te
beschermen en gemakshalve de voorschriften worden gehanteerd zoals die in Nederland
gelden, zou ongeveer het volgende nodig zijn.
Het dak voorzien van een vierkant “net” van koperdraad ( i.v.m. diefstal wordt ook aluminium
toegestaan) met een maaswijdte van 15 m. Het draad met een doorsnede van 50 mm2 , d.w.z.
van 8mm dikte. Dit zou voor de finca bijvoorbeeld kunnen betekenen een draad bovenop de
nok over de volle lengte en een ring rondom nabij de buitenranden van het dak. Verder
zouden dwars over, op ca 12 m onderlinge afstand, nog een tweetal draden moeten lopen.
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Voor de lengte van de finca moeten een viertal aard elektroden worden aangesloten op dit net.
Deze elektroden van dezelfde draad als boven, moeten in Nederland van minimaal 6m tot
max. 12m diepte worden aangebracht. Dat laatste lijkt een hele klus, maar net als in
Nederland is dat in Nicarargua zeker niet onbekend en kan zo’n elektrode met een soort
elektrische slagboor vrij eenvoudig op diepte worden gebracht.
Minder aard elektroden geeft kans op bliksemoverslag op het gebouw zelf en dat wil men
juist voorkomen.
Het aarden van het hele dak met bv. één elektrode zoals in Nederland een bad of een
wasmachine wordt geaard is beslist onvoldoende Helemaal niets doen kan ook en voldoet
zolang onweer geen belangstelling voor de finca heeft. Het is niet uitgesloten dat de
voorschriften in Nicaragua minder zwaar zijn, we kennen ze helaas niet.
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6.

DIVERSE VOORSTELLEN HUISJES

VOORSTEL

door Ad de Rijk

A

Vakantiewoning met de afmeting van ongeveer 6 x 6 meter
Oppervlak:

Nadelen:

woon- slaapkamer voor 4 personen

ca.

24.00 m2

toiletruimte

ca.

4.50 m2

een terras

ca

7.50 m2

totaal

ca.

36.00 m2

woon- slaapkamers niet gescheiden te verhuren aan 4 personen
grote kapspanten en ongunstige fundatiediepte
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VOORSTEL B

Vakantiewoning met de afmeting van ongeveer 6 x 6 meter
Oppervlak:

twee woon- slaapkamers voor 2 personen
elk ca. 10.50 m2

ca.

toiletruimte

ca.

4.50 m2

doorgang afsluitbaar

ca.

1.50 m2

twee terrassen elk 4.50 m2

ca

totaal
Voordelen:

21.00 m2

9.00 m2
ca.

36.00 m2

woon- slaapkamers apart te verhuren aan 2x 2 personen
Bij iedere woon- slaapkamer één terras.

Nadelen :

een gezamenlijke toiletruimte
grote kapspanten en ongunstige fundatiediepte

ALGEMEEN
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In overleg met Francisco- Pancho gingen zijn gedachten uit naar een huisje van 6 x 6 meter
exclusief badkamer en terras. Dit is een totaal oppervlak van 36 m2.
Met deze afmeting heb ik model A en B gemaakt.
A.

Is een woon- slaapkamer met 4 bedden en niet makkelijk gescheiden te gebruiken.

B.

Bestaat uit 2, woon- slaapkamers en zijn gescheiden te gebruiken beide met eigen
terras maar met een gezamenlijk toiletruimte.

Nadelen van de afmeting 6 x 6 meter.
1. Grotere overspanning voor kapconstructie en daardoor grotere kapspanten en dakvlak.
2. Fundatie diepte groter bij 6 meter dan bij 4 meter breedte. Dit komt door het afschot
in het terrein.

Wel ben ik bij A en B uitgegaan van toiletruimte met 1 of 2 terrassen binnen de 6 x 6 meter.
Dit in tegenstelling met de visie van Francisco=Pancho.
Hierna heb ik nog 3 ontwerpen gemaakt in de afmeting van 4 x 9 meter. Deze hebben ook een
zelfde oppervlak van 36 m2 en zijn gunstiger qua indeling.
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VOORSTEL C

Vakantiewoning met de afmeting van ongeveer 4 x 9 meter
Oppervlak:

woon- slaapkamer voor 4 personen

ca.

22.25 m2

toiletruimte

ca.

3.75 m2

een terras

ca

totaal

ca.

10.00 m2
36.00 m2

Voordelen:

Kleine overspanning gunstig voor de kap en fundering

Nadelen :

woon- slaapkamers niet gescheiden te verhuren aan 4 personen
een gezamenlijke toiletruimte
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VOORSTEL

D

Vakantiewoning met de afmeting van ongeveer 4 x 9 meter
Oppervlak:

twee woon- slaapkamers voor 2 personen
elk ca. 9.25 m2

Voordelen:

ca.

18.50 m2

toiletruimte

ca.

4.50 m2

doorgang afsluitbaar

ca.

1.65 m2

twee kasten

ca.

1.35 m2

een terras

ca

10.00 m2

totaal

ca.

36.00 m2

woon- slaapkamers gescheiden te verhuren aan 2x 2 personen
kleine overspanning gunstig voor de kap en fundering
kastruimte voor iedere kamer

Nadelen :

een gezamenlijk terras.
een gezamenlijke toiletruimte
ventilatie voor de badkamer niet gunstig
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VOORSTEL E

Vakantiewoning met de afmeting van ongeveer 4 x 9 meter
Oppervlak:

twee woon- slaapkamers voor 2 personen
elk ca. 9.25 m2

Voordelen:

ca.

18.50 m2

toiletruimte

ca.

4.50 m2

doorgang afsluitbaar

ca.

1.65 m2

twee kasten

ca.

1.35 m2

een terras

ca

10.00 m2

totaal

ca.

36.00 m2

woon- slaapkamers gescheiden te verhuren aan 2x 2 personen
kleine overspanning gunstig voor de kap en fundering
kastruimten voor iedere kamer
doorgang gunstig geprojecteerd
kleine overspanning gunstig voor de kap en fundering

Nadelen :

een gezamenlijk terras.
een gezamenlijke toiletruimte
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GEVELS

Dit is de langsgevel aan de zuidzijde met het raam van de toiletruimte.
De gevel aan de noordzijde is zonder dit raam.
Dit huis is in de toekomst nog uit te breiden met een 2e terras.

De oostgevel.
De westgevel in spiegelbeeld uit te voeren
De spanten minimaal 70 cm hart op hart ter voorbereiding van een later aan te brengen
plafond. Dit plafond is noodzakelijk voor het aanbrengen van een airco installatie. Indien er
later nog zonnecollectoren c.q. panelen worden aangebracht dient er rekening te worden
gehouden met zwaarder gewicht op de spanten.
Indien later een airco-installatie moet worden aangebracht moeten de kozijnen geschikt zijn
voor het plaatsen van (geïsoleerd) glas.
NOG ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN
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Mijn voorkeur gaat uit naar gescheiden woon- slaapkamers elk voorzien van 2 eenpersoons
bedden met matrassen en beddenlaken in de afmeting van 0.80 x 2.10 meter. De lengte van
2.10 meter dient de voorkeur voor veelal langere buitenlanders. Ook een tafel met 2 stoelen is
gebruikelijk op een kamer. De kamers kunnen gescheiden worden verhuurd. Ook kunnen de
kamers gemakkelijk aan elkaar worden gekoppeld. Wel moeten de kamers afsluitbaar zijn
zowel bij de entree als bij de doorgang naar de toiletruimte. Op de toiletruimte een slot voor
vrij en bezet. De kasten voorzien van een paar schappen en afsluitbaar maken. De kasten
kunnen voor meer service in een later stadium ook voor een deel gebruikt worden voor een
koelkast en wat keukenapparaten. zoals een koffiezetapparaat een waterkoker en wat servies.
Een aflegruimte naast het bed. Kledinghaken 4 stuks in de woon- slaapkamers en 4 stuks in de
toiletruimte. 1 of 2 haken aan het spant of plafond t.b.v. het ophangen van een klamboe. Op
elke kamer en toiletruimte een prullenbak. Het is mogelijk om de kamers apart te verhuren
voor 2 maal 2 personen een met terras en de andere zonder. Het is in een later stadium
mogelijk om het huisje uit te breiden met nog een terras. De terrassen eventueel voorzien van
een paar hangmatten. De mogelijkheid om met en zonder terras te verhuren en extra
uitbreidingen voor wat service onderdelen schept de mogelijkheid om de kamers in diverse
prijsklasse te verhuren.
De huisjes tijdens de bouw voorzien van leidingen voor riolering, water en elektra ook de
leidingen of sparingen die in de toekomst noodzakelijk zijn. Zoals voor de toiletruimte en de
keuken in de kastruimte.
Het staalwerk goed behandelen met een roeswerend middel.
Gaten in het beton bij blootliggende wapening goed dichten. De wapening moet minimaal een
dekking van beton hebben van 2 cm.
De spanten goed bevestigen aan de onderconstructie. Men dient rekening te houden met het
gewicht van zonnecollectoren of panelen alsmede een plafond, die in een later stadium
kunnen worden aangebracht.
Indien een airco in de toekomst wenselijk is, is een geïsoleerd plafond alsmede ramen
voorzien van (geïsoleerd) glas noodzakelijk om zo min mogelijk energie te gebruiken.
Het terrein
Op onderstaand terrein heb ik een opzet gemaakt voor meerdere huisjes op het lager gelegen
terrein naast de finca . Als men nu willekeurig 3 huisjes bouwt is het in de toekomst
misschien niet meer mogelijk om het terrein optimaal in te delen.
Het is nu ook mogelijk om de elektrakabels en leidingen voor water en riool naar de beerput
goed te projecteren. In de rioolleiding ontstoppingsputten opnemen.
Het is noodzakelijk om prullenbakken op het terrein te plaatsen. Dit om te voorkomen dat
men overal vuil neer gaat gooien.
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Een laatste opmerking
Het is heel belangrijk om het terrein met de eigenweg er naar toe, de huisjes en de finca
schoon te houden. Dit kan ik niet genoeg benadrukken.
Verder hoop ik dat dit rapport een gunstige bijdrage kan zijn voor de ontwikkeling van
Montes de Avila als een fijn vakantie oord.
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7.

SWOT
Wendy van Zuijlen, Ineke Lint

door Arno Duivestein,

Strenghts, Opportunities, Weaknesses and Treaths (Sterkte, Zwakte, Kansen,
Bedreigingen)

Sterkte
-Mooie ligging op een plateau met fantastisch uitzicht
-Mooi gebouw
-Cursus Engels in het buurthuis
-Contacten met CPyS (Spanje) en NKH (Haarlem)
-Organisatie CEPA is geworteld in de samenleving
-Organische tuin
-heel oorspronkelijk gebied met oorspronkelijke ambachten
-goed lokaal team: Juana, Pancho en Estermila

Zwakte
-Toegangswegen: veel riviertjes en moeilijk begaanbaar in de regentijd
-Niveau van het Engels is laag
-Laag opleidingsniveau in toerisme en de algemene ontwikkeling daaromheen
-Gebrek aan leidinggevende / administratieve kwaliteiten
-Ontbreken van financiën en daarmee elektra, water, internet, riool, weg en brug
-Geen internet in het dorp en weinig telefoon
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Kansen
-Een regionaal netwerk voor duurzaam toerisme
-Het vrouwenhuis geeft cursussen toerisme – management - ondernemerschap
-Intur geeft cursussen toerisme
-RED de Fincas Verde Ometepe
-Opknappen van de weg van Barrio Neuvo naar Ochomogo
-Er komt een brug over de rivier
-Het aanbod van de finca is aanvullend op een strandvakantie
-Er is een vervolgcursus Engels in Rivas beschikbaar voor beperkte groep
-Er is een markt voor verkoop van locale producten aan de toeristen (zeep, geweven
armbandjes, tassen, houtsnijwerk)
-Gezamelijke website met ´El club del surf´ van de Italiaan Philipo, die een strandtent
heeft in Popoya beach
-Uitzetten van een trail voor wandelen en paardrijden
-Plaatsing stagiair (InHolland)
-Bieden mogelijkheid voor een bouwploeg
-Bewustwordingspunt voor afval (o.a. inzamelen batterijen)
-Maken van natuurlijke sappen en producten

Bedreigingen
-Buitengesloten worden van het netwerk duurzaam toerisme door ruzie met (oud)
burgemeester Tola
-Risico dat mensen, die een goede opleiding (Engels, toerisme) hebben gekregen voor het
project en ervaring hebben opgedaan, weglopen naar een beter betaalde baan elders (evt te
ondervangen door contract)
-Minder toeristen door kredietcrisis
-Seizoensgebondenheid toerisme
-Afval van plastic en blikjes (kun je moeilijk/ niet verbranden)
-Onduidelijke verantwoordings structuur
-Ontbreken middelen om toeristen te vervoeren
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8.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Om te kunnen slagen is het van groot belang is dat er een slagvaardige directie komt die
de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen, die mensen aan zich kan binden en
voldoende leidinggevende capaciteiten heeft.
Staf en personeel moet een goede opleiding hebben gekregen, of dit nu intern of extern is.
Controle en toezicht, zowel financieel als organisatorisch is van groot belang. Niet in de
laatste plaats om het vertrouwen van de bewoners en van buitenlandse hulporganisaties te
krijgen.
Binnen het CEPA team zal de overgang moeten worden gemaakt van idealisme naar
professionalisme.
Er moet voldoende geld zijn om de finca te voltooien met latrines/ douchegelegenheid en
ten minste drie cabana´s. Er moet geld zijn voor o.a. een waterput, een (kleine) brug in de
toegangsweg, zonnepanelen en een generator.
Publiciteit door middel van middel flyers, een website en evt aansluiting bij het regionale
netwerk.
Ook de bereikbaarheid is van groot belang (o.a. brug in de toegangsweg).
Het finca is niet het hele jaar bereikbaar. Hiermee moet rekening worden gehouden in de
planning, zowel financieel als organisatorisch.
Om een aantrekkelijke plaats te maken voor toeristen zal moeten worden gewerkt aan
wandel- en paardentrails, de mogelijkheid tot een bezoek aan de locale weverij en de
locale houtzagerij. Ook locale kookcursussen (maiskoeken bakken in de oven) of een
avondmaaltijd nuttigen bij de locale bevolking zouden leuke opties kunnen zijn.
Ons advies aan het NKH is:

Het project heeft potentie en mogelijkheden. Beoordeel aanvragen voor ondersteuning
daarom positief. Na de voltooiing van de finca moet er nog worden geïnvesteerd in water,
elektriciteit, toegangswegen, brug en gastenverblijven.
Ondersteun de capaciteitsvergroting van het lokale CEPA- team. Het Vrouwenhuis Rivas
bezit over de capaciteit om uitstekende cursussen te geven.
Het project biedt de mogelijkheid tot ondersteuning in de vorm van een bouwploeg.
Het project biedt de mogelijkheid om een HBO student, bij voorbeeld van de opleiding
Duurzaam Toerisme van InHolland, een jaarstage te laten doen.
Het project is goed communiceerbaar te maken naar de Haarlemse bevolking.
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