
Visie op de stedenband Doetinchem-La Libertad na 2015 
 
Sinds 1992 hebben Doetinchem en La Libertad in Nicaragua een stedenband. In 1990 stond Nicaragua aan 
het begin van een periode van wederopbouw na een lange tijd van dictatuur en burgeroorlog. In 
Doetinchem werd toen sterk de behoefte gevoeld een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land. De 
stedenband is daarvoor een goed middel gebleken. 
 
In de loop der jaren zijn in Doetinchem veel mensen betrokken geraakt bij de stedenband. Velen hebben 
meegedacht met de Libertijnen in het zoeken naar projecten en programma’s ter verbetering van de 
leefomstandigheden en duurzame ontwikkeling op het gebied van o.a. onderwijs, economie, water en 
sanitatie. 
 
De gemeenteraad heeft zich in 2011 unaniem uitgesproken voor een voortzetting van de ondersteuning aan 
La Libertad tot en met 2015.  
 
Tijdens het bezoek van een delegatie uit Doetinchem aan La Libertad in februari 2014 hebben we de 
afgelopen 22 jaar geëvalueerd en gedachten ontwikkeld over de periode na 2015.  
 
Namens de stedenbandorganisatie FCJuntos in La Libertad verwoordt Sergio Lazo het als volgt: 

 "Doetinchem is een deel van de geschiedenis van La Libertad. Overal in de stad en op het platteland 
is wel iets van Doetinchem te vinden. La Libertad is dankbaar dat Doetinchem in een moeilijke tijd 
voor Nicaragua hulp heeft aangeboden. Het gaat beter met Nicaragua en het gaat relatief goed met 
La Libertad. Met name de laatste jaren lijkt La Libertad uit een slaap ontwaakt te zijn. Er is veel meer 
bedrijvigheid. Huizen en wegen worden opgeknapt. La Libertad oogt fris en vrolijk. Ik schrijf dit mede 
toe aan de rol die de stedenband speelt. Onze ogen zijn geopend voor nieuwe mogelijkheden. In de 
periode 2007 -2009 heeft de grote goudmijn stilgelegen. Werknemers van de mijn kregen toen 30% 
van hun loon doorbetaald, zodat ze konden overleven maar niet investeren. De handel in La Libertad 
moest toen wel zoeken naar andere oplossingen en die bleken er te zijn. Dit heeft het zelfbewustzijn 
van de Libertjnen versterkt. 
La Libertad heeft Doetinchem in het hart gesloten en omgekeerd. Vriendschap hangt niet af van 
geld. We hebben een hechte en sterke vriendschapsband en die zal altijd blijven." 

 
Namens de gemeente La Libertad voegt viceburgemeester Darwin Kauffman er aan toe:  

"In de ruim 20 jaar van de stedenband hebben we geleerd dat deze samenwerking niet voor altijd is. 
We moeten duurzaam worden op basis van onze eigen middelen. We zijn er dankbaar voor dat jullie 
de eersten waren die ons ondersteund hebben en dat zullen we nooit vergeten. We hebben veel van 
jullie geleerd en we hopen dat de vriendschapsbanden ook na 2015 blijven bestaan. La Libertad 
heeft de laatste tijd een snelle groei gekend dankzij de ondersteuning van de mijn en de hulp van de 
stedenband. Belangrijke projecten voor de nabije toekomst zijn: een gecontroleerde vuilstortplaats, 
schoon drinkwater, technische opleidingen voor jongeren, verbetering van de wegen op het 
platteland, verbetering van de gezondheidscentra en omvorming van de landbouw naar een meer 
geavanceerde techniek. Ook de ontwikkeling van de toeristische sector is belangrijk voor de 
toekomst. Daarvoor werkt La Libertad samen met plaatselijke grotere en kleine ondernemers, met 
de nationale overheid en met vermogende Nicaraguaanse investeerders." 

 
 
 
 
 
 



 
Betekenis voor Doetinchem 
De stedenband heeft niet alleen voor La Libertad veel betekend. Velen in Doetinchem zijn betrokken 
(geweest) bij het creëren van een draagvlak en het verwerven van fondsen. Men kon veel plezier beleven 
aan activiteiten als lesgeven, muurschilderen, het opzetten van een tentoonstelling, etc. De uitwisseling van 
15 Doetinchemse jongeren in 2008 heeft aan beide kanten van de oceaan tot langdurig plezier en blijvende 
contacten geleid. Deze activiteiten hebben een sterk verbindend karakter en brengen inwoners met 
verschillende achtergrond bij elkaar. Netwerken ontstonden lokaal en nationaal. Over de grenzen van eigen 
gemeenschap en eigen land kijken, heeft een toegevoegde waarde voor het leven.  
 
Op het gebied van onderwijs, water en sanitatie, woningbouw, landbouw, strategische planning, 
kadasterontwikkeling en gemeentelijke belastingen hebben mensen met expertise hun kennis en ervaring 
over kunnen brengen aan de inwoners van onze partnerstad. 
 
Toekomst 
We zien dat het klimaat met betrekking tot ontwikkelingshulp in de wereld verandert. Veel gehoord is de 
leuze: Van hulp naar handel. We zien dat het beter gaat met Nicaragua en La Libertad. Het land blijft echter 
kwetsbaar met een relatief jonge democratie met ernstige politieke tegenstellingen. De economie is op dit 
moment sterk afhankelijk van een pact met Venezuela, bepaald geen stabiel land. Nicaragua ligt in een regio 
met veel onveiligheid en criminaliteit. Het land is op dit moment de gunstige uitzondering. Dat wil men graag 
zo houden. Ook de economie van La Libertad blijft kwetsbaar met een op traditionele landbouw (veeteelt)  
gerichte bedrijvigheid en met een goudindustrie die over 10 tot 15 jaar verdwijnt. 
 
Als stedenbandorganisatie zoeken we naar een manier om als bevriende steden contact te houden zonder 
dat daar een grote financiële bijdrage aan gekoppeld is. Door de band levend te houden, kunnen we de 
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, wonen, water en toerisme  volgen en zo mogelijk een bijdrage 
blijven leveren, zoals we dat tot heden  financieel en inhoudelijk aanzienlijk hebben gedaan. Daarnaast 
houden we de mogelijkheid van expertise en fysieke uitwisseling van studenten en experts.  
 
Tijdens de watermissie van september 2014 en de afsluitende missie in januari 2015 van WRIJ hebben de 
Nicaraguaanse waterpartners hun visie op de toekomst naar voren gebracht. Het watercomité van de San 
Miguel zou graag nog enige tijd technische assistentie uit Nederland ontvangen. Hierover is het 
waterconsortium met DOS in gesprek.  
 
 Hoewel een match tussen de economieën van La Libertad en Doetinchem niet altijd voor de hand ligt, zien 
we niettemin op termijn ook kansen tot economische investering (business to business). 
 
Gelet op de verankering die de stedenband in La Libertad heeft en de mogelijkheden van een 
vriendschapsband voor contacten in de toekomst, wil DOS een lans breken voor het behoud van de 
stedenband tussen Doetinchem en La Libertad. Een stedenband zonder blijvende betrokkenheid van de 
gemeente Doetinchem is echter geen stedenband. Wij verzoeken de gemeenteraad daarom om zich uit te 
spreken voor behoud van de stedenband en hiermee voor duurzame vriendschappelijke contacten met La 
Libertad. 
Om de stedenband handen en voeten te geven zullen wij als DOS activiteiten ontplooien om te bemiddelen 
tussen burgers en organisaties in Doetinchem en La Libertad als het gaat om verzoeken om uitwisseling en 
expertise en het creëren van daarvoor benodigde fondsen. 
Hiernaast verzoeken we de gemeenteraad ook na 2015 jaarlijks een bijdrage beschikbaar te stellen. We 
denken hierbij aan een bedrag van € 10.000 jaarlijks, alsook een vorm van ambtelijke ondersteuning. 
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