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Ga je deze zomer met ons mee naar Nicaragua? 

Ben je geïnteresseerd in Nicaragua en heb je nog geen zomervakantie geboekt? Kom dan 

naar onze infoavond op donderdag 29 januari. 

Delft heeft al 30 jaar een vriendschapsband met Estelí, en de stichting Stedenband Delft-

Estelí wil graag nieuwe mensen laten kennismaken met onze zusterstad en zijn inwoners. 

Op 29 januari organiseren we een avond met verhalen van ervaringsdeskundigen, foto’s, 

filmpjes, muziek, hapjes en de laatste plannen voor een bijzondere reis naar Estelí. Er wordt 

dan een programmavoorstel gepresenteerd dat wordt aangepast aan de wensen van de 

reizigers. 

Deze reis is voor de stedenband een bijzondere manier om haar doelstellingen te bereiken, 

uiteraard zonder winstoogmerk.  

 

Datum: donderdag 29 januari 2015 

Tijd: van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur 

Plaats: BIESONDER, Van Lodensteynstraat 

83b,2612 RZ Delft 

Toegang is gratis. Graag even aanmelden 

op info@delft-esteli.nl 

  

 

Uitwisseling Freinet en Maria Llanes-school  

De zusterscholen Freinet (Delft) en Maria Llanes (Estelí)  hebben zichzelf door filmpjes 
gepresenteerd aan hun partner. Bekijk de filmpjes van de Freinetschool in Delft en van 
partnerschool Maria Llanes in Estelí.  
 

Videobrieven uit Nicaragua, voor jong en oud 
 

Stef Biemans, een Nederlander die in Nicaragua woont en bekend is van het tv-programma 
Metropolis, heeft een 8delige serie videobrieven gemaakt (elk zo'n 8 minuten), in antwoord 
op vragen over Nicaragua door Nederlandse kinderen. Enkele links: videobrieven over 
het weer en over een weeshuis. 
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Gastles Joost op Stanislascollege 

Op Stanislasdag heeft oud-vrijwilliger Joost van der Voort Maarschalk een gastles gegeven 

over Estelí voor groepen leerlingen met Spaans in hun pakket. Heeft uw school ook interesse 

in een gastles? Neem contact op met het secretariaat info@delft-esteli.nl 

 

Wordt jij onze nieuwe vrijwilliger in Estelí? 

 

Al twee Delftse jongeren brachten na hun middelbare school een half jaar in Estelí door. Ze 

werkten, samen met zo’n 20 vrijwilligers uit Duitsland en uit Estelí, aan projecten 

van  Ecokids en de muurschilderschool. Zit jij in de eindexamenklas en wil je na je examen 

wat meer van de wereld zien, dan vertellen we jou (en je ouders) graag wat de 

mogelijkheden in Esteli zijn. 

  

Even voorstellen: Angelika Suellow      

 

Sinds augustus 2014 begeleidt Angelica op het kantoor in Estelí 

de vrijwilligers die daarheen komen om kennis te maken met 

Nicaragua. Met dit uitwisselingsprogramma worden de relaties 

tussen Estelí en Bielefeld (en Delft) versterkt. Angelika is 57 

jaar, landbouwkundige en woont al 24 jaar in Estelí. Haar 2 

kinderen studeren in Europa. Ze werkte via de Duitse 

ontwikkelingsorganisatie DED aan landbouwprojecten en 

leerde zo het stedenbandkantoor (Casa del Tercer Mundo C3M)  kennen. Na projecten in 

verschillende delen van Nicaragua wilde ze graag weer in Estelí werken en nu coördineert ze 

het vrijwilligersprogramma dat voornamelijk is gericht op Duitse jongeren.  
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