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Inleiding
Het Nicaragua Komitee Haarlem is najaar 1986 opgericht. Aanleiding was de
hoopvolle ontwikkelingen in dit kleine Midden-Amerikaanse land na de succesvolle
revolutie in 1979 en de opbouw van een jonge democratie. Het Haarlemse Nicaragua
Komitee richtte zich vooral op de ontwikkelingen in de provincie Rivas. Een
belangrijke partner was en is de vrouwenbeweging AMNLEA. Met het inzamelen van
geld en het organiseren van zogenaamde bouwploegen, solidariteit met de handen.
werden vrouwenhuizen in de hoofdstad Rivas, plattelandsgemeente Pilas Coyol en
kustplaats San Juan del Sur gerealiseerd. Ook werden er een gynaecologische
kliniek, een vrouwenrechtsbureau en een groot aantal cursussen ondersteund door
het inzamelen van geld en goederen. In Haarlem werden er een aantal
voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd, waaronder een tentoonstelling in het ABC
architectuurcentrum en een huis aan huiskrant in heel Kennemerland over de
verschillende projecten van het komitee.
Met steun van Cordaid werd er na de orkaan Mitch, die een verwoestend spoor door
heel Midden-Amerika trok, een wederopbouw campagne opgezet waarbij het dorp
Sintiope op het eiland Ometepe werd verplaatst. 52 nieuwe huizen en een buurthuis
werden er gebouwd, onder meer met hulp van 2 bouwploegen uit Haarlem. Ook in
vele andere plaatsen in Nicaragua was het comité actief. Een indruk wordt gegeven
met het projectenkaartje op onze website.

3

Activiteiten 2017
De laatste jaren was het komitee wat minder actief. Er werden op geregelde basis
nog wel contacten onderhouden met het vrouwenhuis in Rivas en het Nicaragua
Comité in Offenbach, Duitsland. In 2017 bezocht de coördinatrice van het
Vrouwenhuis, Martha Rosa Bonilla, het Haarlemse comité om te praten over een
project voor mishandelde vrouwen. Dit project is toen doorverwezen naar een
organisatie die hiervoor meer geschikt was.
In 2017 is het
Nicaragua comité
Haarlem verder niet
actief geweest op
projectgebied. Op
haar
jaarvergadering
concludeerde het
bestuur dat het
voortbestaan van
de stichting van
belang kon zijn voor
eventueel
toekomende
ontwikkelingen.
Martha Rosa met het Haarlemse komitee 23 juni 2017

Nicaragua Kanaal
Ook is er overleg geweest over het opzetten
van een campagne rond de aanleg van het
kanaal tussen de Oostkust en de Westkust.
Na research en oriënterende gesprekken met
deskundigen is besloten om vooralsnog geen
actie te ondernemen.
Het Nicaraguakanaal is een project voor een
waterweg die een verbinding moest vormen
tussen de Atlantische Oceaan en de Stille
Oceaan dwars door Nicaragua, in CentraalAmerika. Het kanaal zou de rivier San
Juan volgen vanaf San Juan del Norte tot aan het Meer van Nicaragua (34 meter
boven zeeniveau), waarna een doorsteekkanaal naar Rivas aangelegd zou worden.
Het Nicaraguakanaal zou ongeveer 278 kilometer lang zijn.Het zou een diepgang
hebben tussen 26,9 en 33,0 meter en een breedte tussen 230 tot 520 meter. Men
verwachtte dat het Nicaraguakanaal tegen 2020 operationeel zou zijn en zo de
concurrentie zou aangaan met het reeds bestaande Panamakanaal. In februari 2018
is het project geannuleerd. Vanuit met name de boerenbevolking en vele
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milieuorganisaties wordt er al jaren actie gevoerd tegen de plannen voor de aanleg
van dit kanaal.

2018 Dramatische ontwikkelingen in Nicaragua
Veel veranderde in 2018. In april van dat jaar brak een massaal protest uit in het land
dat de 10 jaar daarvoor zich tot een van de rustigste, veiligste en economisch best
ontwikkelende landen van Midden- Amerika had ontwikkeld. De aanleiding was een
protest van ouderen tegen de kortingen op pensioenen. Al snel sloten studenten en
boeren zich aan. De regering van Daniel Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo
reageerde met grof geweld. Daarna is de situatie steeds verder geëscaleerd.
Het Nicaragua Komitee Haarlem volgde deze ontwikkelingen met grote zorgen. Er
werd een landelijke steungroep opgericht van Nederlandse solidariteitsgroepen.
Deze steungroep komt sinds dit
voorjaar twee wekelijks bij elkaar. Ook
het Haarlemse comité neemt deel aan
deze steungroep. De steungroep
organiseert solidariteitsacties met
Nicaraguaanse mensenrechtenactivisten en geeft een nieuwsbrief uit.
Met inhoudelijke en financiële steun
van het Nicaragua Komitee Haarlem
werd er een korte video en petitie
gemaakt website gemaakt waarin een
groep internationale studenten hun
steun aan het Nicaraguaanse volk kon
uitspreken via een videoboodschap.
www.petition-nicaragua.org

Demonstratie
op de Dam op
19 juli 2018
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Informatiemiddag in de Pletterij
Op zondag 28 oktober werd er in de Haarlemse Pletterij een informatiebijeenkomst
gehouden. Twee Nicaraguaanse activisten spraken er over hun ervaringen met de
repressie en de achtergrond van de protesten. De foto expositie ‘Omzien in het nu’
benadrukte de parallellen van protest en solidariteit tussen nu en de jaren ’80. Ook
werd er aandacht besteed aan de vraag ‘hoe nu verder?’

Infomiddag Pletterij 28 oktober 2018

Hierbij benadrukten sprekers vanuit de Steungroep en SOSNicaragua-Holanda het
belang van goede nieuwsvoorziening en doelgerichte acties, vooral nu de regering
een beleid voert waarmee steeds meer NGO’s worden verboden. Er waren interviews
met diverse betrokkenen waar onder een gevluchte Nicaraguaanse theatermaker en
een Nederlandse ondernemer die meer dan 20 jaar in Nicaragua actief was geweest.
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Discussiebijeenkomst Rode Hoed
Op donderdag 1 november organiseerde Vice Versa een debat in de Rode Hoed
over de politie situatie in Midden
Amerika. Waar Enrique
Gasteazoro, general manager
van Confidencial, het
belangrijkste onafhankelijke
mediakanaal in Nicaragua,
vertelde over de situatie in
Nicaragua. Deze bijeenkomst
werd bijgewoond door een
aantal leden van het comité.
Een verslag van deze
bijeenkomst is verwerkt in de
nieuwsbrief en de
facebookpagina
Enrique Gasteazoro

Project ‘Omzien in het nu’,
De dramatische ontwikkelingen voorjaar 2018 was voor de Haarlemse fotograaf Dik
Bol aanleiding om zijn deelname aan de Haarlemse Kunstlijn te wijden aan het verval
van de Nicaraguaanse Revolutie. Met het project OMZIEN IN HET NU produceerde
hij een korte video in het Engels en het Nederlands en stelde een fototentoonstelling
samen met foto’s van zijn eerste reis naar Nicaragua uit 1984 van de Nicaraguaanse
revolutie gecombineerd met foto’s uit 2018 die hij maakte tijdens de Nederlandse
demonstraties tegen het
regime van Daniél Ortega.
De tentoonstelling werd het
eerst geëxposeerd in de
Haarlemse Pletterij op
zondag 28 oktober tijdens
een informatiemiddag over
Nicaragua. Tijdens het
Haarlemse
kunstlijnweekend was de
tentoonstelling onderdeel
van een groepsexpositie in
het Jan en Piet Museum in
Haarlem. Op 7 december
werd de expositie gebruikt
bij een "Informatief Forum
over de Situatie in
Nicaragua" in het Orion
gebouw van de Universiteit
Wageningen.
1Jan en PietMuseum tentoonstelling Omzien in het Nu
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Video Omzien in het nu, Look Back in the Present
Deze video is als short movie onderdeel geweest van het filmfestival 70 Years of
Human Rights in de maand december georganiseerd werd in een aantal landen. In
dit kader is ze vertoont in Patan Katmandu Nepal, Milaan Italië, Honkong, Karachi
Pakistan, Berlijn Duitsland, Haarlem Nederland. Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=HvV5oojb7yU

Karavaan grensplaats Peñas Blancas
Eind december heeft het comité een actie van Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa
Rica gesteund met een financiële bijdrage. Deze landelijk gevoerde
fondsenwervingsactie bracht ruim 1600 euro op waarvan een deel vanuit Haarlem.
Bij deze actie togen honderden Nicaraguanen in een karavaan van bussen naar de
grensplaats Peñas Blancas. De vreedzame bijeenkomst vormde de start voor een
verdere organisatie van Nicaraguaanse vluchtelingen in Costa Rica.

Karavaan, foto La Prensa
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2019
Voor 2019 staan een aantal projecten op stapel. Tezamen met de Nederlandse
stichting Lleca en de landelijke steungroep Nicaragua wordt een projectaanvraag
ingediend bij Wilde Ganzen in het kader van het Europese ‘Frame Voice Report’
project. De Nicaraguaanse theatergroep Lleca is opgericht in 2006 en bestaat in haar
huidige vorm uit initiatiefnemer en regisseur Mick Sarria (1981), die ook acteert, en
vier acteurs (m/v), die zijn gevlucht naar Honduras en Guatemala. In deels huidige,
deels voorgaande vormen heeft de theatergroep in 2017 meegedaan aan het
International Community Arts Festival in Rotterdam, met het door ex-gevangenen
uitgevoerde bewegingstheater “Cain and the Dogs” (zie
https://www.theaterzuidplein.nl/productie/icaf-lleca-teatro-nicaragua/).
De Nicaraguaanse theatergroep Lleca wordt uitgenodigd naar Nederland om
gedurende 3 maanden langs de verschillende Nederlandse steden met een
vriendschapsband met Nicaragua te trekken. Door middel van theaterworkshops
wordt het publiek uitgenodigd om zich actief te worden rond de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen migratie en mensenrechten.
De Pletterij, podium voor debat en cultuur, en Vluchtelingenwerk voeren in Haarlem
het project Shelter City uit. Hiertoe worden mensenrechten activisten voor een
periode van 3 maanden naar Haarlem uitgenodigd om op adem te komen en nieuwe
netwerken op te bouwen. Het comité heeft een voorstel gedaan om dit jaar een
mensenrechten activist uit Nicaragua uit te nodigen.

Demonstratie Vredespaleis 15-9-2018
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Financieel verslag 2017-2018

Financieel overzicht Nicaragua Komitee 2017-2018 en begroting 2019
2017

2018

Uitgaven
Informatiebijeenkomsten
Webkosten
31,15
Rente-bankkst
120,65
Website petitie
Nicaragua - t.b.v. Vluchtelingen

Inkomsten Uitgaven
136,00
31,15
122,44
153,78
3.250,00

Donaties Karavaan
Extra Nieuwe projecten
Extra Nieuwe projecten
Donaties infovoorziening
NL
Diverse opbrengsten
Resultaat

Totalen

Begroting 2019
Inkomsten

Uitgaven inkomsten
200
150
130
3000

3.400,00

3000
PM
PM

250,00
3,92
39,45

2,86
148,94

151,80

151,80

3.693,37 3.693,37

250
230

3.280,00

3.280,00

Balansen
2017
DEBET
KREDIT
Kapitaal
Triodosbank
ASN-rek
Te ontvangen bedragen
Waarborgsom sleutels
Resultaat
Totalen

31-12-2018
DEBET
KREDIT

1.731,61
978,20
730,49
0,23
22,69

1.731,61

1.731,61
934,83
734,41
0,23
22,69
39,45

1.731,61

1.731,61 1.731,61
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