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'Samen rijk!' 
Van september t/m december 2015 vindt het project ‘Samen Rijk’van 

de stedenband Delft-Estelí plaats. We besteden daarin aandacht 

aan financiële educatie van kinderen, sparen en ondernemerschap. Het 

project is bedoeld voor de bovenbouw van scholen in Delft. Ook scholen 

in  Estelí doen mee. Door de resultaten van het project in Delft uit te 

wisselen met de resultaten uit Estelí. wordt wereldburgerschapsvorming 

aan financiële educatie gekoppeld, dit onder de titel ‘Samen Rijk!’ De 

stedenband Delft-Estelí behandelt thema’s die in Nederland én in 

Nicaragua belangrijk zijn. Na het (muurschilder)project over kinderrechten 

uit 2013 is dat nu ‘financiële educatie’. Lees HIER meer over het 

project. 

 
Kerken vinden nieuwe partner 
in Estelí 

De maaltijdgroep van de Franciscus en Klarakerk is al jaren een 

vaste waarde binnen de stedenband. Elke laatste vrijdag van de 

maand wordt er gezamenlijk een broodmaaltijd genuttigd en nieuws en 

wetenswaardigheden over Estelí verteld. Er wordt ook samen met de 

Vierhovenkerk gewerkt aan een duurzaam contact met een parochie in 

Estelí. Meer over de activiteiten van de maaltijdgroep kunt u 

HIERlezen. 

  

Onderweg naar Estelí 

De eerste twee deelnemers aan de Estelí reis zijn inmiddels 

vertrokken. De rest volgt binnenkort om er in tien dagen (van 18 tot 

28 juli) samen een uitgebreid programma af te werken. De groep bestaat 

uit zes volwassenen en twee kinderen. 25 juni kwamen de reizigers bij 

elkaar om samen met een aantal bestuursleden van de stedenband van 

een heerlijke maaltijd te genieten. Lees HIER wat 

reacties/verwachtingen.  
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Website vernieuwd 

Een tijdje geleden heeft onze website een grote beurt gekregen. Hij 

is overzichtelijker geworden en oogt een stuk beter. Wilt u meer over 

Estelí of Nicaragua te weten komen dan is onze website de goede plek. 

Ook voor het laatste nieuws over de stedenband  onmisbaar. Kijk 

HIER maar eens.  

We hopen dat mensen die de stedenband een warm hart toedragen 

misschien ook eens willen overwegen om zich persoonlijk in te zetten 

voor Estelí. Dat kan op verschillende manieren. Er is altijd wel een 

eenmalige klus te doen, maar we zijn ook op zoek naar bestuursleden of 

mensen die voor een langere periode mee willen werken. Interesse? 

Neem contact met ons op via het contactformulier op onze website. 

Op die vernieuwde website Bevindt zich onder aan de homepage ook een 

handige 'knop' waarmee u gemakkelijk en veilig een bedrag kunt 

overmaken om ons werk te steunen. Elke bijdrage o.v.v. 'donatie' is 

welkom om onze projecten in Estelí te steunen. 

  

Fietsen voor Estelí 

Met de vakantie voor deur en de Tour de France in volle gang bent u 

misschien geïnspireerd om te gaan fietsen. U kunt de opgedane 

conditie na de vakantie dan gebruiken om d.m.v. deelname aan de 

Rabobank Sponsorfietstocht geld voor de stedenband bij elkaar te fietsen. 

En als 60 km toch nog te veel is kunt u ook 30 km rijden. Deze afstanden 

leveren ons 20 en 10 Euro op tot een maximum van 500. U kunt kiezen 

om individueel of met een groep enthousiaste stedenbanders te rijden. 

Meld u aan via het contactformulier op onze site. Voor meer info over 

de tocht kunt u HIER terecht. 

  

Scholenband Freinetschool-
Maria Llanes 

De Freinetschool in Delft heeft een scholenband met de Maria 

Llanesschool in Estelí. De school heeft recent tekeningen van leerlingen 

naar Estelí gestuurd die enthousiast door de leerlingen daar ontvangen 

zijn. Deelnemers aan de reisgroep die van 18 tot 28 juli in Estelí is zullen 

ook een bezoek aan de Maria Llanesschool brengen en komend najaar 

zullen twee stagiaires van de Pabo er een tijdje gaan werken.  
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