Stichting GESP
De stichting Gennep - San Pedro de Lóvago
(GESP) is een vrijwilligersorganisatie die
sinds de oprichting in 1994 een officiële
stedenband met San Pedro de Lóvago in
Nicaragua onderhoudt. Samen met andere
particuliere organisaties en bedrijven
ondersteunen we projecten die bijdragen
aan de verbetering van de sociale en
economische omstandigheden in San Pedro
de Lóvago.
We richten ons op drie speerpunten:
 sociale inclusie;
 basisvoorzieningen zoals water; en
 economische ontwikkeling
(inkomen genererende projecten
en werkgelegenheid).
Het spreekt voor zich dat resultaten en impact van deze projecten elkaar (kunnen) overlappen en zo
gezamenlijk bijdragen aan de verbetering van de sociale en economische situatie van San Pedro de Lóvago.
Onze inzet daarbij is kennis, kunde en vaardigheden en daar waar nodig geven we financiële ondersteuning.
In Gennep werken we voornamelijk aan wereldburgerschap en draagvlakversterking voor internationale
betrekkingen en verhoudingen. Verbinden en samenwerken zijn daarbij de kernwoorden.
In de afgelopen jaren hebben we in elk speerpunt een aantal projecten samen met de bevolking van San Pedro
de Lóvago uitgevoerd. Of worden nog uitgevoerd.

San Pedro de Lóvago
De gemeente San Pedro de Lóvago is gelegen in de centraal gelegen provincie Chontales in Nicaragua. De
gemeente heeft een oppervlakte van 466 km² en er wonen bijna 9.000 mensen. Iets minder dan de helft leeft
in het bestuurlijke en administratieve centrum, het stadje San Pedro. De overige Sanpedranos wonen in 17
comarca’s (kleine dorpskernen) in het uitgestrekte buitengebied. Veruit de belangrijkste economische
activiteiten zijn landbouw en veehouderij. Er zijn in totaal 850 kleine tot grote veeteeltbedrijven. Hoewel de
jaarlijkse regenval gemiddeld meer dan 1.200 mm is, is een groot deel van het jaar en in het buitengebied
water schaars.
Elk jaar beoordeelt het Comité Municipal de Desarrollo (CDM) projectvoorstellen, prioriteert deze en legt deze
voorstellen voor aan de gemeenteraad. Het CDM is een gemeentelijke commissie voor de ontwikkeling van San
Pedro de Lóvago. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de wijken, comarca’s en
relevante instanties uit onderwijs, gezondheidzorg en economie. Na goedkeuring van de gemeenteraad, neemt
de afdeling Projecten van de gemeente San Pedro de Lóvago de uitvoering van deze projecten op zich. De
betrokken bevolking neemt actief deel aan planning, uitvoering en evaluatie.
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