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Café Rama 2
carnaval voor jong en oud
Op 26, 27 en 28 februari 2017 organiseert de Stedenband Maastricht-Rama voor de 31e keer haar
Café Rama. D’n Hiemel, bij de Helpoort, is dan the place to be!
Hier is het fantastisch carnaval vieren en zeker voor ouders en kinderen. De kinderen hebben
ruimte om te rennen, dansen en spelen, terwijl de volwassenen ’klasjenere’ met e pèlske (of ander
drankje) in de hand.

zoepe veur de sjariteit

en voor een goed doel
De opbrengsten van de bar, de snoepwinkel, de toiletten, de koffiebar in het Ramahuisje en de
sponsoractie van Café Rama zijn bestemd voor het onderwijsprogramma Risicoleerlingen in El
Rama. Vorig jaar is bijna €7.800 verdiend, waarmee in El Rama zes basisscholen zijn ondersteund
en een speciaal programma is gerealiseerd voor 119 risicoleerlingen (55 meisjes en 64 jongens).
Dit zijn kinderen die op straat leven, werken, leerproblemen hebben of in een moeilijke thuissituatie leven. Het merendeel zou zonder dit programma niet naar school gaan.

resultaten in 2016
In november j.l. hebben 102 risicoleerlingen het schooljaar succesvol afgesloten. Er is samengewerkt met 16 docenten van 6 basisscholen. Zij hebben trainingen gekregen en zijn ondersteund in hun werk met de doelgroep. Alle kinderen en docenten hebben onderwijs-en lesmaterialen ontvangen. Er zijn regelmatig huisbezoeken afgelegd en 50 ouders hebben deelgenomen
aan cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.
Tijdens het schooljaar zijn twee gezondheidscampagnes uitgevoerd en meerdere recreatieve, culturele en sportieve activiteiten
voor de kinderen georganiseerd. Hiervoor werkt de stedenband
samen met de ministeries voor Onderwijs, Gezondheidszorg en
Familiezaken, de Politie en de gemeente.
Onder coördinatie van de gemeente El Rama zijn 5 scholen nieuw
gebouwd of opgeknapt. Voor onderwijsactiviteiten op het
platteland is een groep van 18 jongeren getraind en begeleid. Zij
hebben docenten ondersteund die vaak in zeer afgelegen
gebieden werken.
www.rama.nl

plannen voor 2017
Eind februari start in El Rama het nieuwe schooljaar waarin we onze
Nicaraguaanse partners willen steunen om zoveel mogelijk kinderen in
school te krijgen en te behouden. Momenteel worden de plannen voor 2017
in El Rama uitgewerkt. De opbrengst van Café Rama 2017 levert een belangrijke bijdrage om die plannen uiteindelijk te realiseren.
We hopen ook deze jaargang (weer) op u te kunnen rekenen:
voor of achter de bar, als vrijwilliger, als klant of als sponsor!

1000 kansen voor kinderen in El Rama
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zoepe veur de sjariteit
31e jaargang Café Rama
In 1986 organiseerde een enthousiaste groep vrijwilligers het eerste Café
Rama voor projecten in onze Nicaraguaanse zusterstad. Het was een
overdonderend succes! De locatie in de Koestraat bleek al snel te klein en
ook de biervoorraad moest al snel worden aangevuld. Vanaf 1988 werd
het Theatercafé van de Bonbonnière de nieuwe locatie, met een tussentijds uitstapje naar Le Virage in 1993. Vanaf 1995 opent Café Rama
jaarlijks de poorten van D'n Hiemel.
Voorafgaand aan het tweede Café Rama is op 23 februari 1987 de
stichting Stedenband Maastricht-Rama opgericht. In de daarop volgende 30 jaar is er wel een en ander veranderd, maar nog steeds is Café Rama
een succesvolle formule. En nog steeds levert het een belangrijke
bijdrage aan het werk van de Stedenband dankzij de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers.
Hier volgen enkele ervaringen van vrijwilligers uit eerdere jaargangen (2002 en 2003)
van Café Rama.

de voorbereiding
„ ... Na kerst en Nieuwjaar kunnen we onze blik weer richten op de
Vastelaovond. De Vastelaovond waarin Café Rama een prominente
plaats zal innemen. Om Café Rama daadwerkelijk weer te openen,
moet er van alles geregeld worden, zoals de drank, de versieringen,
de muziekinstallatie, het aanschrijven en indelen van vrijwilligers,
verzekeringen, etc.
Als dan eindelijk de deuren van Café Rama opengaan, alles op
rolletjes loopt en de mensen in grote getale de weg naar Café Rama
hebben gevonden, geeft dat een enorm gevoel van bevrediging.
Het is als vrijwilliger tijdens de carnavalsdagen op momenten stevig
aanpoten, maar je ervaart dat niet als een verplichting. Omdat je er
zelf ook plezier aan beleeft. Er is altijd wel even tijd om een praatje
www.rama.nl

met iemand te maken, het glas te heffen of te sjansen. Zelfs het opruimen van
d´n Hiemel na afloop gaat met plezier gepaard. Zeker als de carnaval zelf goed
is verlopen. Het meest bevredigend is echter als
Café Rama een goede opbrengst heeft gerealiseerd. Een opbrengst die volledig wordt aangewend voor de projecten in El Rama.“

tappen in Café Rama
„ ... Sinds jaar en dag kende ik Café Rama van het
carnaval, maar dan als bezoekende carnavalist.
Later kwam ik er met mijn kinderen, omdat het een
leuke locatie is met veel ruimte, waar ook de
kinderen van harte welkom zijn. Ik werd benaderd
of ik een aantal diensten wilde draaien. Met
enigszins gemengde gevoelens begon ik eraan...
... Nou, het was fantastisch! Het is gewoon gezellig om te werken in Rama. De sfeer is er
prima, de mensen zijn oké. Je bent bezig en je kunt de hele tijd genieten van alle carnavalsgekte die zich vlak voor je neus afspeelt. Je draagt iets bij aan een goed doel in plaats
van alleen maar bier door te spoelen en – ook niet onbelangrijk – je drinkt minder en de
kater de dag erna is aanzienlijk beter te verdragen
dan na een ‘gewone’ carnavalsdag.
Kortom, een aanrader voor iedereen die carnaval
eens op een andere manier en van de andere kant
van de bar wil meemaken en tegelijkertijd iets nuttigs
wil doen. Ik heb me in ieder geval al weer aangemeld
voor volgend jaar. En ik hoop jullie allemaal daar te
ontmoeten, of het nou vóór of achter de bar is, het
helpt allemaal mee om weer mooie dingen te kunnen
doen in El Rama en daar is het uiteindelijk toch om
begonnen.“
Tot ziens in Rama!

1000 kansen voor kinderen in El Rama
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onderwijs opstap voor
economische ontwikkeling
De stedenband vindt onderwijs een belangrijk
thema, maar werkt ook aan economische ontwikkeling in El Rama. Samen met de gemeente Maastricht
zijn afgelopen jaren in het programma Caminando
Juntos meerdere projecten ondersteund om de
inkomsten van mensen in El Rama te verbeteren.

Café Rama = kindercarnaval
Café Rama staat garant voor extra aandacht voor kinderen.
Het plein voor D’n Hiemel en de directe omgeving bieden
gelegenheid om te rennen en te spelen als je op de dansvloer te weinig speelruimte hebt.
De snoepwinkel in de Hel vinden de jonge gasten bijna
blindelings. Uiteraard kan er dit jaar weer gekozen worden
uit een uitgebreid en kleurrijk aanbod van lekkernijen.
Op maandag 27 en dinsdag 28 februari kunnen kinderen
om 16.00 uur op carnavalsmuziek hun pekske “showen” in
de sjoenste pèkskes wedstrijd. Alle deelnemers worden
door een deskundige jury beoordeeld, die een winnaar zal
uitroepen. Aan de sjoenste pèkskes wedstrijd kun je ter
plekke meedoen.
Op het plein voor D’n Hiemel zal ook dit jaar een muziekkar
staan, waar kinderen kunnen trommelen en hun (eigen)
melodietjes spelen.
www.rama.nl

Vanaf 2017 wordt dit economisch ontwikkelingsprogramma gecontinueerd met een rotatiefonds voor
ondernemers en producenten op het platteland.
Ongeveer US$400.000 zal als kredieten beschikbaar
komen voor o.a. jonge startende ondernemers en
voor een betere cacaoproductie van kleine boeren
op het platteland.
Op onze website vindt u meer info over economische
ontwikkelingsprogramma’s in El Rama: www.rama.nl

werken in El Rama
Sinds november j.l. verblijft Sanne Faarts in El Rama voor
haar stage. Zij studeert Creatieve Therapie aan Zuyd
Hogeschool en werkt in El Rama samen met kinderen en
docenten in het onderwijsprogramma Risicoleerlingen.
Deze maanden heeft het
onderwijs in Nicaragua wel
zomervakantie, maar voor
de armste kinderen
worden ook nu activiteiten
georganiseerd.
Enkele (werk)impressies
van Sanne:
„ ... Met de werkzaamheden bij de kinderen van de steengroeve gaat het goed. Als laatste opdracht voor mijn
kerstvakantie hebben we samen een kerstboom van papier
met papieren kerstballen gemaakt, dit was erg leuk. ...ik
merk dat er een goede band aan het ontstaan is en dat de
kinderen met plezier aan de slag gaan. Daarnaast tonen ze
binnen de activiteiten steeds meer eigenheid en lijken
trotser dan in het begin.
Een groot minpunt dat ik steeds vaker zie, is dat de randvoorwaarden niet goed zijn. Zo werk ik met de kinderen in
een kerkje dat vorige week van binnen geheel nat was door
de regen. Het werken werd daardoor een stuk lastiger.
Op weg naar de docentencursus in Kukra Hill had de bus
waarin ik zat 2 ongelukken waardoor ik twee uur te laat bij
de cursuslocatie aankwam en ik dus een gedeelte van de
cursus heb ingekort. Deze dingen laten mij inzien dat er op
verschillende gebieden nog veel moet gebeuren.“

1000 kansen voor kinderen in El Rama
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sponsoractie Café Rama

stichting Stedenband Maastricht‑
Rama
Maastrichter Pastoorstraat 25
6211 BV Maastricht

contact:rama@rama.
nl

vrijwilliger
in Café Rama?

Verzeker uw plek op de sponsorlijst in Café Rama 2017.
Steun ons werk voor Risicoleerlingen in El Rama en sponsor
een (symbolisch) vat bier voor €50,=. Een half vat of meer
dan één vat mag natuurlijk ook!

We kunnen altijd nog enthousiaste
mensen gebruiken die bijvoorbeeld
drie uurtjes achter de bar willen
staan, glazen willen ophalen, koffie
willen verkopen of op zaterdag 25
februari willen helpen met versieren.
Meer weten?

rek.nr.
NL61 SNSB 0878 2918 65
t.n.v.
stichting Stedenband Maastricht-Rama
o.v.v.
Café Rama 2017
Mail ons hoe u vermeld wilt worden: rama@rama.nl

Mail naar rama@rama.nl
of bel
met Danielle van Rijn-Arends
06 1088 3996
www.rama.nl
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