
 

 

Word Vriend van Estelí en ontvang 4 maal per jaar een pak koffie     
 
Delft, 10 juni 2020, 

 

 

Met dit bericht zijn we zo vrij U te benaderen omdat U in het verleden hebt  meegewerkt, 

gesympathiseerd, of anderszins Uw belangstelling getoond hebt voor onze partnerstad Estelí 

in Nicaragua. 

 

Reeds 35 jaar zijn de steden Delft en Esteli verbonden. Van gemeentewege, via scholen, kerken, 

natuurwacht, uitwisselingen, is er veel contact geweest . En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds het 

geval, zij het in andere vorm.  

Allereerst is de visie achter alle activiteiten veranderd van ontwikkelingswerk naar vriendschap en   

samenwerking. En zoals U misschien al weet heeft de gemeente Delft sinds 2017 de contacten met de 

Stedenbanden beëindigd en de jaarlijkse structurele subsidie ingetrokken. 

 

Het Bestuur en de vrijwilligers van SSDE hebben na rijp beraad besloten de bestaande projecten, in Esteli, 

niet in de steek te laten. Dat wil zeggen dat wij fondsen en donateurs zoeken die ons willen steunen om de 

projecten vanuit Delft te continueren. Deze projecten zijn: 

 

1 Lessen over duurzaamheid op basisscholen in Delft en Esteli, zoals 'De wereld van Sara en Sergio' 

2 Tandzorgproject voor kinderen in de wijk van de Maria de Guadalupekerk in Esteli.  

3. Bijdragen aan de jeugd- theatergroep Colibri ,waarin kinderen wekelijks op creatieve wijze onder 

deskundige leiding aan maatschappelijke thema’s werken.  

4  Roterend fonds voor de muziekschool in Esteli, waarmee kinderen op via huurkoop een instrument 

kunnen bespelen. 

5 Samenwerking tussen Delftse Natuurwacht en Ecokids in Esteli. 

6 Publieksactiviteiten in Delft, zoals muurschilderingen door scholen in Delft. De laatste muurschildering 

werd in 2019 gerealiseerd bij de ingang naar de P garage op Oude Delft 137.  

7 Koffie-import en -verkoop van de boeren coöperatie UCA-Miraflor.   

 

Organisatie van dit alles kost tijd en geld, gecoördineerd in Delft door vrijwilligers. In Esteli werkt een 

betaalde coördinator en boekhouder, die wij samen met de partnerstad Bielefeld in Duitsland financieren.  

 

Na deze actuele informatie vragen we U, om Vriend van Esteli te worden, waarbij u 4 pakken Fairtrade 

Miraflorkoffie ontvangt voor €50 per jaar. U kunt Vriend worden door €50 te storten op rekening NL65 

RABO03834 03413 o.v.v.“Vriend van Esteli” en uw adres. Wij bezorgen dan 4 maal per jaar de koffie bij U 

thuis.  

 

U kunt zich ook aanmelden via de website (www.delft-esteli.nl) voor onze gratis digitale nieuwsbrief die 5 

keer per jaar verschijnt. 

 

 

Ria, van Oostveen coördinator  

JanGeert van de Post, voorzitter 

Leonie Zweekhorst, medewerker kerken 

Johanna Igot, vrijwilliger koffieproject 

 

Stedenband Delft-Estelí 

Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR  Delft 

Website      :delft-esteli.nl 

Telefoon     :06-42004083 

Kantooruren  :woensdag en vrijdag 09-16 uur                                      

http://www.delft-esteli.nl/

