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REACTIES
Na de vorige, nogal sombere nieuwsbrief, heb ik veel aardige en bemoedigende
reacties gekregen.
En gelukkig is er ook weer sprake van een nieuwe actie.

ACTIE
Carla Schroot uit Middelburg is een actie gestart in de kerk in haar woonplaats. De
Protestantse Gemeente van Sint Laurens wil de komende Adventperiode 4
zondagen sparen voor Futuro midddels open schaal collectes. De 1e adventzondag
is haar gevraagd wat te vertellen over het project. Daarbij heeft ze de beschikking
over een Powerpoint presentatie.
Carla heeft inmiddels al een prima wervende tekst doen uitgaan naar de
gemeenteleden en ze mailde me vorige week dat er óók nog eens twee ochtenden
een kerstbrocante wordt georganiseerd waarvan de opbrengst voor Futuro is!
Fantastisch initiatief dus!!

EEN OUDER AAN HET WOORD
Projectleidster María Lourdes heeft een gesprekje gehad met een van de moeders.
Mevrouw Vilma Valeria heeft vier kinderen, waarvan er drie de afgelopen drie jaar
naar de gaarkeuken komen. Dat zijn: Ashley Paola van 9, Slyder van 11 en
Nazarena van 3 jaar. Moeder Vilma werkt in principe als huishoudeljke hulp en
strijkster, maar dat werk is er zeer onregelmatig. Dus het inkomen is steeds onzeker.
Over het nut van ons project vertelt ze:

“Ik ervaar alles als erg belangrijke hulp, niet in alleen in economische zin omdat eten
kopen voor mij erg duur is, maar ook in emotionele zin ervaar ik alles als erg
heilzaam. Mijn kinderen hebben niet de gelegenheid naar school te gaan, daarom
ben ik zo blij dat ze in de gaarkeuken ’s middags les krijgen in schrijven, lezen
rekenen. Mijn kinderen voelen zich erg gelukkig in de gaarkeuken. Mijn oudste zoon
kan niet op de kleinere kinderen passen omdat hij zijn oma helpt als die werkt als
schoonmaakster van terreinen. Dus past Ashley Paola op de anderen als ik weg ben
om te werken. Ashley waardeert de activiteiten van het project enorm omdat ze zich
daar als een normaal meisje voelt dat mag leren en spelen.
Ik ben de mensen die dit project mogelijk maken, ontzettend dankbaar!”
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COLUMN
Ik kreeg onlangs een vraag over de neutralteit van ons project. We zijn immers
gevestigd op het terrein van de katholieke kerk… biedt dat wel genoeg voorwaarde
voor neutraliteit? Ik plaats daarom deze oude column.
GELOOF HET MAAR
Wat wij protestant noemen is in Nicaragua nauwelijks aan te treffen. Naast de
katholieke kerk zijn er wél talloze sekten. Er zijn de ons welbekende
groeperingen als Jehovagetuigen, Baptisten en Mormonen die over prachtige
gebouwen beschikken. Daarnaast zijn er talloze genootschapjes met namen
als ‘Restauratie van de Kerk’, ‘Kerk van God’ en ‘De Weg van het Kruis’ die
niet tot een wereldomvattende organisatie horen en dus arm zijn. Ze houden
hun diensten in schuurachtige ruimtes met witte plastic stoelen. Alleen op de
koelkastgrote luidsprekers is niet bezuinigd. De voorgangers zingen,
schreeuwen, bidden en preken met bijzonder veel kabaal, de gelovigen slaken
kreten, trekken aan hun haren, kortom wat het bovenaardse bij ons aan
aandacht aan het verliezen is, krijgt het hier ruimschoots terug.
Maar verreweg de meeste mensen zijn Rooms Katholiek en die gaan
doorgaans zeer ontspannen met hun geloof om. Ons project heeft dus
onderdak gekregen op het terrein van een eenvoudige rooms katholieke
kapel. Van begin af aan heb ik benadrukt dat ons project beslist een neutraal
karakter moet hebben en dat was geen enkel punt. Vóór de lunch ’s middags
wordt samen met de kinderen hardop een gebed gezegd. Een prachtige
eenvoudige tekst waaruit veel dank blijkt voor het eten. María Lourdes
vertelde me triomfantelijk dat ze het slaan van een kruisteken wegliet,
vanwege onze neutraliteit…
Ze maken zich dus niet druk, maar gaan wel in groten getale naar de
kerk en vieren de hoogtepunten enthousiast. In de week voor Pasen zeulen ze
dagelijks met een Christusbeeld met kruis door de straten, voorafgegaan door
een blaaskapel die zo vals speelt dat je vanzelf tranen in de ogen krijgt.
Ook de maagd Maria is razend populair en het onbevlekte gebeuren
krijgt op 8 december grote aandacht. Er vindt dan een soort Sint
Maartengebeuren plaats waarbij rijkere mensen hun deur open hebben, een
Mariabeeld tentoonstellen en waar dan door een streng kijkende portier steeds
groepjes van zo’n acht personen binnen gelaten worden, die dan voor de
ernstige kijkende familie een aantal Marialiedjes zingen. Heel veel
volwassenen doen mee want iets te eten of een klein hebbedingetje als
premie zijn voor veel mensen niet te versmaden.
Er wordt veel op straat geëvangeliseerd. Er staat soms opeens midden
op de drukke markt een man met een Bijbel in zijn hand luid te oreren.
Niemand reageert, niemand lacht, niemand bespot hem. In de bus kan
zomaar iemand in het gangpad gaan staan en een preek houden om daarna
foldertjes uit te delen.
Op talloze taxi’s, veel vrachtwagens en bussen staan op de voorruiten
kreten in grote letters als: ‘Jezus is mijn vriend’,. ‘De Heer is mijn herder’, ‘God
is trouw’, ‘God is liefde’, enzovoorts. Ik zat eens in een taxi en de chauffeur
vroeg op een gegeven moment waar ik vandaan kwam. Toen ik bekende
Nederlander te zijn, barstte hij enthousiast los. ‘Dat is in Europa’, schreeuwde

hij. ‘In Daniël wordt precies beschreven hoe het er nu in Europa aan toe gaat.’
Ik hoefde niets terug te zeggen en de man begon steeds harder en met behulp
van wat spuug Daniël 8 vers 14 in mijn brein te splitsen. De irritante gewoonte
van veel Nica’s om bij een gesprek steeds op je blote onderarm te tikken,
beheerste deze man ook ten volle. Gelukkig liet hij het verkeer niet aan Gods
hand over en hij keek dan ook af en toe op de weg.
Eens vroeg een jongetje in de gaarkeuken me onverwachts: ‘Don Hans,
gelooft u in God?’ De vraag overviel me. Hoe kan ik nu vanuit een leven lang
ontwikkelde mix van existentiële en religieuze kernvragen en
Verlichtingsdenken zo maar eventjes hier op reageren? In mijn tweedehands
Spaans zei ik dus maar dat het een heel moeilijk vraag was. Hij keek me
stomverbaasd aan. Hoe kon dít nou in godsnaam een moeilijke vraag zijn….

