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Achtergrond informatie
Volledige naam
Oppervlakte
Populatie
Hoofdstad
Taal
Munteenheid
Religie
Regeringsvorm
Visa
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Republic of Nicaragua
129.494 km2 (3 keer zo groot als Nederland)
ca. 5,8 miljoen
Managua
Spaans, Engels en lokale dialecten
Córdoba
Vnl.rooms-katholiek
Republiek
Ja

Handige websites
http://nicaragua.startpagina.nl/
http://www.embajadaholanda-nic.com/
http://www.groningensancarlos.nl/
Geschiedenis
Nicaragua werd in 1502 bezocht door Christoffel Columbus en werd in 1522 veroverd
door de Spanjaarden. Na eerst korte tijd bij Mexico gehoord te hebben werd het in
1823 onafhankelijk als deel van de Verenigde Staten van Centraal-Amerika. Deze
federatie viel in 1838 uiteen en Nicaragua werd een onafhankelijke republiek. De
negentiende eeuw werd gekenmerkt door een strijd tussen conservatieven en
liberalen terwijl ook de Amerikaanse avonturier William Walker een tijdje president is
geweest.
De situatie stabiliseerde toen in 1893 de liberaal José Santos Zelaya president werd.
Deze werd in 1909 omver geworpen door Mexico en de Verenigde Staten, en het
land werd bezet door de V.S. In 1933 verlieten de Amerikanen het land weer. Na het
vertrek van de Amerikanen kwam Anastasio Somoza Garcia als sterke man naar
voren. De familie Somoza wist het land decennialang te regeren. De Somoza's
waren uitermate corrupt en dictatoriaal. In 1979 werden ze omver geworpen door de
Sandinisten, een socialistische guerrillabeweging. Zij vormden een Comité van
Nationale Wederopbouw dat het land regeerde tot de Sandinist Daniel Ortega in
1985 president werd. De Verenigde Staten waren bang dat het communisme zich via
Nicaragua over Amerika zou verspreiden en leverde steun aan de contra's, die een
terreurcampagne voerden tegen de Sandinisten. In 1990 verloor Ortega de
verkiezingen aan de Violeta Barrios de Chamorro en de Sandinisten moesten het
veld ruimen.
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Klimaat
Er zijn drie klimaatzones te onderscheiden in Nicaragua. Dit onderscheid wordt
gemaakt op basis van de hoogte van het land. In de laaglanden (maximaal 750
meter boven de zeespiegel) is het het warmst. De temperatuur is overdag gemiddeld
30° C tot 33° C. 's Nachts daalt dit naar 21° C tot 24° C.
In het midden van het land op een hoogte tussen 750 en 1.600 meter is de
temperatuur lager. Overdag is het een aangename 24° C tot 27° C, en 's nachts is
het 15° C tot 21° C. In de bergen (boven de 1.600 meter) is het nog kouder. Zo'n 22°
C tot 24° C overdag, en kouder dan 15° C 's nachts.
Nicaragua heeft een tropisch klimaat, waar ook veel regenval bij hoort. De regen is
echter ongelijk over de maanden verdeeld. In de eerste helft van het jaar (januari tot
juli) valt er bijna geen regen. Tussen februari en april valt er vaak geen druppel
regen. Planten drogen uit, gras wordt geel, en bomen verliezen hun bladeren. De
tweede helft van het jaar is het regenseizoen. In deze maanden regent het vaak en
hard. Buien duren vaak niet lang, maar het zijn wel tropische buien waarbij de straten
in tien minuten blank kunnen staan. Aan de Caraïbische kust regent het nog meer
dan aan de Pacifische kust.
Taal
De officiële voertaal is Spaans. In het oosten wonen de Miskitos. Voertaal in het
oosten is Engels, waarbij Spaans de tweede taal is. De regio's in het oosten zijn
autonoom, en hoewel er relatief weinig mensen wonen, beslaat dit gebied een groot
deel van Nicaragua. Ook wonen hier nog enkele inheemse volkeren die nog steeds
een eigen taal spreken en een traditionele cultuur hebben.
Geografie
Nicaragua is het grootste land in Centraal Amerika. Het ligt tussen Honduras (in het
noorden) en Costa Rica (in het zuiden). Aan de westkust ligt de Pacifische oceaan,
aan de oostkust de Atlantische oceaan. Nicaragua is een land van meren en
vulkanen. Het meer van Nicaragua is het grootste meer van Centraal Amerika (160
km lang, 75 km breed). In dit meer leven zoetwaterhaaien (de enige plaats op de
wereld waar deze dieren leven), en doordat het meer in verbinding staat met de zee,
kunnen hier ook vissen als marlijnen gezien worden. In het westen van Nicaragua
komen twee tectonische platen samen. Als gevolg hiervan zijn er in deze regio veel
vulkanen en er komen veel aardbevingen voor.
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Tijdverschil
In Nicaragua is het in gedurende zowel onze zomer- als wintertijd 8 uur vroeger dan
in Nederland en België. Omdat de zomer- en wintertijd in Nicaragua op een andere
datum ingaan dan in Nederland en België is het in Nicaragua van eind maart tot eind
april en van begin oktober tot eind okober 9 uur vroeger dan in Nederland en België.
Inentingen
Ziekte
Difterie
Polio
Hepatitis A

Vaccinatie
Tetanus
Vaccinatie is aanbevolen

Hepatitis B

Vaccinatie is aanbevolen
Vaccinatie is aanbevolen voor reizigers
die risicoactiviteiten ondernemen
(raften, motorrijden, tatoeages etc.),
of die lang en vaak reizen.

Malaria

Door middel van medicijnen

Buiktyfus

Vaccinatie is aanbevolen bij een
verblijfsperiode langer dan 3 maanden

Gele Koorts

Indien u uit een endemisch gele koorts
gebied komt, is vaccinatie
tegen gele koorts verplicht voor dit land

(voor een omschrijving van de verschillende ziekte verwijzen wij je naar bijlage 1)
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Project omschrijving
Het project in Nicaragua is een pilotproject. Dit houdt in dat in januari 2008 de eerste
groep studenten naar Nicaragua zal afreizen om daar het project op te zetten.
De voorbereidingen om het project opzetten zijn al getroffen. Willem Oosting heeft
namens Stichting ISOP de mogelijkheden bekeken en de contacten in Nicaragua
gelegd.
Op dit moment is Stichting ISOP bezig om het project in Nicaragua vorm te geven.
Het project dat in Nicaragua zal gaan draaien is vergelijkbaar met het al lopende
project in Costa Rica.
De groep die in 2008 het pilotproject in Nicaragua gaat opzetten zal terzijner tijd de
uitwerking van het project ontvangen.

4
Website: www.isop.nl

Mede mogelijk gemaakt door

www.xplore.nl

