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Valt er te kiezen?

Hallo donateurs,

Mijn naam is Meyboll Estela Gómez (foto), afgelopen 
maart ben ik begonnen als coördinatrice van het Centro 
Recreativo ‘Padre Teodoro Kint’.

Ondanks de COVID-19 pandemie hervatten we geleidelijk 
aan verschillende activiteiten. Natuurlijk zolang dit past 
binnen de geldende gezondheidsmaatregelen. Deze wor-
den door het ministerie van Gezondheid, aangeraden om 
de gebruikers en het personeel van het Centro te bescher-
men.

Het centrum biedt mogelijkheden voor sportieve, educa-
tieve en culturele activiteiten en beschikt over een kleine 
kantine. Het centrum runt deze in eigen beheer en we 
verkopen wat snoepgoed, frisdrank, sandwiches en water 
aan onze bezoekers.

Ons team begeleidt de bezoekers met activiteiten als:
• zaalvoetbal, volleybal en basketbal. Tussen 9.00 en 

12.00 uur en 14.00 en 17.00 uur kan er vrij gespeeld 
worden;

• gymlessen van de lagere school Purisima . Deze vin-
den, gedurende lesperiodes, plaats van maandag tot 
en met vrijdag tussen 7.00 en 8.30 uur. De school 
draagt iets bij aan de kosten van het centrum;

• handarbeidcursussen. In de loop van 2021 zijn diverse 
groepen van 10 personen gestart met als doel kleuters, 
jongeren en volwassenen verschillende typen handar-
beid eigen te maken. Naast dat het leuk is, draagt het 
bij aan de ontwikkeling van het sociaal - , educatief- en 
milieubewustzijn. Materialen die gebruikt worden zijn 
allemaal gebruikte materialen zoals karton, kranten, 
sponsen en visblikjes. De cursus wordt in de middag 
gegeven en we hopen dat zo gauw de situatie het toe-
laat er meer mensen aan mee kunnen doen;

• de culturele activiteiten staan nog even in de wacht.

Ook zijn we bezig met het onderhoud van het centrum. 
Momenteel werken we aan:
• het plaatsen van was- en badhokjes;
• het aanleggen drainagesysteem voor de toiletten;
• verschillende reparatiewerkzaamheden;
• schoonmaak van het hele centrum.

Genoeg te doen dus! Dank zij uw steun is dit mogelijk. 
Dank u wel.

Maria Lucila houdt ons vanuit Nicaragua op de hoogte, dit-
maal geeft ze het woord aan Meyboll en de voorzitter van 
Stichting Vriendenkring Nederland.

Beste  donateur,

De politieke situatie in Nica-
ragua maakt ons werk steeds 
moeilijker, maar des te belang-
rijker. Graag neem ik u mee in 
de recente ontwikkelingen en 
achtergronden. Mijn verhaal is 
gebaseerd op eigen ervaringen, 
artikelen in de media en bericht-
geving op internet. Aan u om te (be-)oordelen, ik heb de 
wijsheid (en waarheid) niet in pacht .

De achtergrond
Ortega is verkiesbaar voor de derde opeenvolgende 
regeringsperiode, de vijfde in totaal. In 2014 is een 
grondwetswijziging aangenomen waardoor de presi-
dent onbeperkt herkozen kan worden. In Nicaragua is 
geen sprake van de scheiding der machten. Het par-
lement, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, 
de kiesraad, politie en leger zijn allemaal in handen van 
het FSLN, de regeringspartij. Daniel Ortega en Rosario 
Murillo, zijn vrouw die vicepresident is, hebben overal 
de touwtjes strak in handen. Zo staan op de lijsten van 
gelieerde splinterpartijen bij elkaar zo’n 60 familieleden, 
die lonken naar een goed betaalde baan om ja te knik-
ken in het parlement. 

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega is voor een 
vierde termijn gekozen als president. 

De winnaar stond echter van tevoren vast, nadat de re-
gering van Ortega zeven van de belangrijkste potentiële 
oppositiekandidaten opsloot, om een vierde termijn van 
vijf jaar zeker te stellen voor de president. De verkiezin-
gen zijn door westerse landen verworpen en bestempeld 
als een schijnvertoning.
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Met ons CBF-certificaat weet 
u zeker dat wij transparant 
werken en dat de wervings- 
kosten onder de 25  
procent blijven, in ons geval 

zelfs onder de 15 procent. Sowieso 
werkt het hele stichtingsbestuur volle-
dig onbezoldigd.

De Stichting geldt ook 
voor de fiscus als een  
erkend goed doel: over 
giften en legaten zijn wij 

geen belasting verschuldigd en voor u 
is de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk 
op onze site voor meer informatie.

Vervolg verkiezingen

NL55 INGB 000 4345 600

Zelf een 
inzameling 
starten? 

DonatieboxDonatiebox
Het belang
Waarom wil Ortega zo graag herkozen worden? Inclusief zijn 10-jarig presi-
dentschap is hij al meer dan 40 jaar aan de macht. Wellicht is macht verslavend, 
dat zie je wel meer. Maar er zijn meer factoren die voor Ortega belangrijk zijn. 
Bij de volksopstand in 2018 heeft hij laten zien dat er voor hem geen verschil 
bestaat tussen slagvaardig optreden en slachtvaardig optreden. De macht af-
staan betekent voor Ortega dat hij zeker vervolgd zal worden wegens misdaden 
tegen de menselijkheid en met hem vele anderen.

Eveneens wacht hen grote kans op vervolging wegens corruptie, geld witwas-
sen en zelfverrijking. Er gelden al sancties tegen Ortega en zijn clan vanuit de 
USA, Canada, Europa en verschillende andere landen. Kortom, voor Ortega en 
de zijnen is er geen ander perspectief dan de macht te behouden en daarbij 
deinst hij nergens voor terug.

De oppositie
Naar aanleiding van de volksopstand in 2018 is er een brede oppositie opge- 
staan die als doel heeft een eind te maken aan de macht van Ortega en het 
FSLN. Anders dan in voorgaande situaties hebben ook de kerk, het bedrijfsleven 
en vooraanstaande sandinisten die voorheen loyaal waren aan het FSLN zich 
openlijk van Ortega afgekeerd. 

De bedoeling was dat één gezamenlijke kandidaat het tegen Ortega zou opne-
men. Zover is het niet gekomen. Half mei werd de eerste kandidaat gearresteerd 
en in de loop van de tijd zijn zeven andere kandidaten gearresteerd. De rest is 
het land uit gevlucht. Om deelname aan de verkiezingen uit te sluiten, zijn de 
twee partijen waarbij de oppositieblokken aansluiting zochten door de Kiesraad 
verboden. In korte tijd is daarmee de oppositie volledig geëlimineerd. 

En dat was nog niet genoeg. Alles bij elkaar zijn er circa veertig vooraanstaande 
mensen gearresteerd, waaronder leidinggevenden van het bedrijfsleven, de  
directeur van een grote bank, topdiplomaten, oud- sandinisten en journalisten. 
Dit aantal komt bovenop de ruim honderd politieke gevangenen die sinds 2018 
vast zitten. Onafhankelijke ngo’s wordt het leven zuur gemaakt en recent heeft 
een aantal van hen, waaronder Oxfam Nicaragua, de deur moeten sluiten. Tot 
op de dag van vandaag gaat de politie nog steeds door met intimidaties en  
arrestaties zonder aanzien des persoons.

Niets aan het toeval overgelaten
Ook onafhankelijke internationale waarnemers worden niet toegelaten en 
journalisten van grote buitenlandse kranten wordt de toegang geweigerd. Veel  
Nicaraguaanse journalisten zijn naar het buitenland gevlucht omdat ze geïn-
timideerd en bedreigd worden.  

Na de verkiezingen
De dag van de verkiezingen is door mensen gekscherend de dag genoemd 
waarop je niet gaat kiezen maar waarop je je stem mag uitbrengen. Iedereen 
gaat er van uit dat Ortega en het FSLN de verkiezingen gaan winnen. Intussen 
is in de VS een nieuwe sanctiewet aangenomen die nog veel strenger is dan de 
voorgaande. Zo kan Nicaragua uit het vrijhandelsverdrag van Midden-Amerika 
met de Verenigde Staten (DR-CAFTA) worden uitgesloten. Ook de Europese 
Unie heeft nieuwe sancties op de plank liggen.

De vraag is wat Ortega gaat doen als de zwaardere sancties daadwerkelijk van 
kracht worden. Tot nu toe is zijn strategie dat hij een klap uitdeelt als hij een 
tik krijgt. Wie weet wat er nog te verwachten is. Kortom, Nicaragua gaat nog 
donkerder tijden tegemoet en het lijkt erop dat veel mensen zich hier al bij 
neerleggen. De donkere toekomst houdt mensen meer bezig dan de verkiezin-
gen, waar wijselijk nauwelijks over wordt gepraat.

Stichting Vriendenkring houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en 
blijft zich inzetten om op directe wijze met uw donaties het verschil te maken 
voor de mensen in El Viejo.

Hartelijke groet, Erik Ubachs, voorzitter

Vraag dan onze donatiebox aan 
via een email naar 
box@vriendenkringnederland.nl.


