
Nederlands in Holguin vol vriendschap en solidariteit 
Arnaldo Vargas Castro  29 Oktober 2019 

 
Uit Nederland - dat al geruime tijd begint te overstijgen met de naam van Nederland - kwamen vrienden 
Mieke en Gerard Rutjens aan in Holguin, om deel te nemen aan de 25e editie van het Ibero-American 
Culture Festival en zoals ze sinds 2014 hebben gedaan, enkele donaties leveren naar kindertehuizen 
zonder subsidiaire bescherming van deze stad, als een effectieve manier om de economische, financiële 
en commerciële blokkade te overwinnen die de Amerikaanse regering tegen het nobele en 
ondersteunende Cubaanse volk houdt. 

Deze formule is bedacht en ontwikkelt als Stichting Cuba Adelante, als een manier om de realiteit van het 
eiland te benaderen en zijn solidariteit te tonen. Iets dat mogelijk was geweest voor de ondersteuning 
van de delegatie van het Cubaanse Instituut voor Vriendschap met de Volkeren (Icap) in deze 
noordoostelijke provincie, zoals ze herkenden in een interview dat aan deze journalist op het 
hoofdkantoor van die instelling werd verleend, na deelname aan een workshop over de blokkade en ter 
ondersteuning van de rechtvaardige zaak van de voormalige Braziliaanse president Luís Inacio Lula da 
Silva. 

 

Bij de vraag Hoe werkt dit project? Spreekt Mieke voor beiden, want Gerard is een heer in elke zin van 
het woord. ¨ We zijn vijf jaar geleden begonnen met onze eigen middelen. Zo schonken we de eerste 
donaties van sommige huishoudelijke apparaten aan een kindertehuis zonder subsidiaire bescherming 
van deze hoofdstad van de provincie. 



¨ Later kwamen er andere mensen bij, omdat we in de patio van ons huis enkele dansactiviteiten 
organiseerden, met een muzikale groep wiens muzikanten gratis worden gepresenteerd en we brengen 
wat geld in rekening aan degenen die deelnemen, meestal de gasten zelf, die het doel kennen van deze 
collecties, die carrières van kinderen, jongeren en mensen van hogere leeftijd omvatten¨. 

Op die manier konden Mieke en Gerard met hun donaties aan vier huizen aankomen en bij deze 
gelegenheid omvatten ze ook de speciale school Le Thi Rieng van deze stad, en een grootoudershuis, dat 
volledig is gerestaureerd, in de Banes gemeente. "Voor toekomstige bezoeken hebben we gecoördineerd 
met Icap om ziekenhuizen op te nemen in onze bescheiden bijdragen." 

Zijn er, naast de ondersteuning die ze ontvangen van de gemeenschap waar ze wonen, ook 
mogelijkheden voor andere mensen om lid te worden? 

"Hoewel we het concept van werken als een gezin dat solidair is met Cuba hebben gehandhaafd, nemen 
we contact op met een aantal andere mensen, fabrieken en instellingen die rolstoelen, rollators en 
protheses doneren, om een paar voorbeelden te noemen." 

Dan komt de man Gerard tussenbeide om uit te leggen dat ze ook dragers zijn van het belang van 
sommige studenten van een school om naar Holguín te komen om deel te nemen aan vrijwilligerswerk in 
onderwijs-, gezondheids-, bouw- of landbouwcentra, dat wil zeggen waar het nodig is. "We coördineren 
het al met de Icap en zoals in deze jaren is gebeurd, zijn ze zeer ontvankelijk geweest en zullen we het 
goede nieuws brengen aan die jonge mensen," zei Gerard. 

De solidariteitsvriend van Cuba maakt duidelijk dat het management is gegroeid, en daarmee zijn de 
volumes van opgeslagen middelen toegenomen, maar het probleem ligt in transport, vanwege 
gewichtsbeperkingen op vliegtuigen. 

Heb je een alternatief in gedachten? 

¨ Gelukkig hebben we al een positieve reactie van een rederij, met dezelfde die we hebben afgesproken 
om een container tot onze beschikking te stellen, waarmee we vanaf volgend jaar grotere zendingen van 
Holland naar Moa kunnen maken. Dat vereist meer werk, maar we zullen het met plezier doen. 

Ik zie je erg blij voor wat er gebeurt in Holguin in deze dagen van het Ibero-American Culture 
Festival 

¨ Welnu, we zijn verbaasd te waarderen hoe mensen genieten van lokale culturele voorstellen, uit andere 
delen van het land en die uit verschillende gelijktijdige landen. Het is een cultureel en historisch 
evenement. En te midden van dat alles, vervullen we het doel van ons bezoek, namelijk het schenken van 
donaties aan de geplande centra. We zijn erg blij en heel erg bedankt aan de Icap voor de zorgvuldige 
aandacht die het ons geeft sinds we op het vliegveld zijn aangekomen, te allen tijde. Het zijn zeer goede 
gastheren. 

Cuba heeft uitstekende betrekkingen met dat Europese land, dat na 
de Verenigde Staten een van de belangrijkste is in de internationale 
export en tweede leverancier van landbouwproducten. 

Holland of het Koninkrijk der Nederlanden, ligt in West-Europa, aan 
de oevers van de Noordzee, aan de monding van de rivieren Rijn en 
Maas; beperken tot het zuiden met België en met Duitsland naar het 
oosten. Het bestaat uit 12 provincies, met andere aangrenzende 
gebieden, waaronder de Caribische eilanden Bonaire, Saba en San 
Eustaquio, die als laatstgenoemde speciale gemeenten worden 
beschouwd. 

In het land hebben de vlakten de overhand, meestal onder zeeniveau 
en met eigenaardigheden van elke regio, zowel voor zijn geografie, 
geschiedenis, cultuur en economie. Amsterdam is bijvoorbeeld 
beroemd om zijn grachten, waterstraten en musea; Den Haag, omdat 
excellentie wordt toegepast, naast de zetel van de koninklijke 
residentie en de regering. 



Delft onderscheidt zich wereldwijd door zijn witte en blauwe keramiek; terwijl Leiden, Nijmegen en 
Groningen relevante universitaire centra hebben die veel jonge buitenlanders ontvangen. 

Aan de andere kant vertegenwoordigt Maastricht de hele stijl van de regio Zuid-Holland; terwijl 
Rotterdam een moderne stad is met een levendige scène van hedendaagse kunst; terwijl Utrecht 
beroemd is om zijn historische centrum en antiek. 

In de geraadpleegde bronnen zelf worden ze erkend als mooiere dorpen, Zierikzee, voor zijn 
aantrekkelijke muren, de typisch Nederlandse molens en interessante monumenten; het havengebied 
van Volendam, met zijn restaurants en aantrekkelijke feesten georganiseerd door vissers; Giethoorn, 
waar het niet is toegestaan om in auto's te circuleren, maar in fietsen, in kano's door de straten van water 
of te voet, naast zijn huizen met rieten daken en meer dan 150 bruggen. 

Ook, Alkmaar, erkend als "de stad van kaas", tot het einde dat ze een museum hebben gewijd. Stavoren, 
zeer beroemd en belangrijk in de middeleeuwen, en een belangrijk ontmoetingspunt voor liefhebbers 
van watersport, vooral in de zomer. Thorn, met prachtige witte en oude architectuur, geplaveide straten 
en plaatsen van groot belang. Tot slot citeer ik Naarden, wiens natuur indruk maakt op de bezoeker door 
zijn groen, diversiteit aan bomen en bloemen, naast het behoud van zijn oude vestingwerken. 

Van dat prachtige land, waarvan de stad een hoge cultuur heeft, zijn er weelderige landschappen, er is 
een adequaat en winstgevend gebruik van de wateren, van de vruchtbare grond, en de teelt en het beheer 
van de bloemen is opwindend, zijn de solidariteitsvrienden Mieke en Gerard Rutjens, met wiens namen al 
bekend zijn bij veel holguineros, omdat ze de broederschapsrelaties met verschillende centra op het 
grondgebied uitbreiden, waaraan ze met liefde en donaties instemmen, door de relevante en 
noodzakelijke coördinatie met de provinciale delegatie van de Icap. 

 

Holandeses en Holguín cargados de amistad y solidaridad 
Arnaldo Vargas Castro  29 Oktober 2019 
  
De Holanda - que desde hace algún tiempo comienza a trascender con el nombre de Países Bajos – llegaron a Holguín los 
amigos Mieke y Gerard Rutjens, para participar en la edición 25 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana y como hacen 
desde 2014, entregar algunos donativos a hogares de niños sin amparo filial de esta ciudad, como efectiva manera de 
vencer el bloqueo económico, financiero y comercial que sostiene el gobierno estadounidense contra el noble y solidario 
pueblo cubano. 

Este matrimonio ideó y desarrolla el proyecto Stichting Cuba Adelante, como vía de acercamiento a la realidad de la isla 
y poder mostrar su solidaridad. Algo que ha sido posible por el apoyo de la delegación del Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (Icap) en esta nororiental provincia, como ellos reconocieron en entrevista concedida a este periodista 
en la sede de esa institución, tras participar en un taller sobre el bloqueo y en apoyo a la justa causa del expresidente 
brasileño Luís Inácio Lula da Silva. 

Al preguntar ¿Cómo funciona este proyecto?, Mieke habla por ambos, porque Gerard es un caballero en todo el sentido 
de la palabra. ¨Comenzamos nosotros hace cinco años, con nuestros propios recursos. Así hicimos las primeras 
donaciones de algunos efectos electrodomésticos a una casa de niños sin amparo filial de esta ciudad capital de la 
provincia. 

¨Después se sumaron otras personas, porque organizamos en el patio de nuestra casa algunas actividades bailables, con 
una agrupación musical cuyos músicos se presentan gratuitamente y nosotros cobramos algún dinerito a quienes 
concurren, que por lo general son los propios vecinos, quienes conocen el objetivo de esas recaudaciones, que incluyen 
carreras de niños, jóvenes y personas de edades más avanzadas¨. 

De esa manera, Mieke y Gerard han podido llegar con sus donativos a cuatro hogares y en esta ocasión también 
incluyeron a la escuela de enseñanza especial Le Thi Rieng, de esta ciudad, y una casa de abuelos, que ha sido 
completamente restaurada, en el municipio de Banes. ¨Para próximas visitas hemos coordinado con el Icap incluir 
hospitales en nuestras modestas contribuciones¨. 

Además del apoyo que reciben de la comunidad donde residen, ¿hay perspectivas de que se sumen otras 
personas? 

¨Aunque hemos mantenido el concepto de trabajar como una familia que practica la solidaridad con Cuba, contactamos 
con algunas otras personas, fábricas e instituciones, que donan sillas de ruedas, andadores y prótesis, por citar algunos 
ejemplos". 



Entonces interviene el esposo para explicar que también son portadores del interés de algunos estudiantes de una 
escuela de venir a Holguín para participar en jornadas de trabajo voluntario en centros educacionales, de salud, la 
construcción o la agricultura, es decir, donde haga falta. ¨Ya lo coordinamos con el Icap y como ha sucedido en estos 
años, han sido muy receptivos y llevaremos la buena noticia a esos jóvenes¨, precisó Gerard. 

Aclara el solidario amigo de Cuba que la gestión ha crecido, y con ese crecimiento han aumentado los volúmenes de 
recursos almacenados, pero el problema radica en la transportación, por limitaciones de peso en los aviones. 

¿Tienen alguna alternativa en mente? 

¨Felizmente ya tenemos positiva respuesta de una empresa naviera, con la vual hemos concertado la posibilidad de 
poner a nuestra disposición un contenedor, en el cual podremos hacer mayores envíos desde Holanda hasta Moa, a 
partir del próximo año. Eso exige más trabajo, pero lo haremos con mucho gusto¨. 

Los veo muy felices por lo que acontece en Holguín en estos días de Fiesta de la Cultura Iberoamericana 

¨Pues sí, nos maravilla apreciar cómo la gente disfruta las propuestas culturales locales, de otras partes del país y las 
provenientes de varios países concurrentes. Es todo un acontecimiento cultural e histórico. Y en medio de todo eso, 
estamos cumpliendo el objetivo de nuestra visita, que es entregar los donativos a los centros previstos. Estamos muy 
felices y agradecemos mucho al Icap por la esmerada atención que nos brinda desde que llegamos al aeropuerto, en todo 
momento. Son muy buenos anfitriones¨. 

Cuba sostiene magníficas relaciones con ese país europeo, que figura entre los de mayor peso en las exportaciones a 
nivel internacional y segundo suministrador de productos agrícolas, después de los Estados Unidos. 

Holanda o Reino de los Países Bajos, se localiza en Europa occidental, a orillas del Mar del Norte, en la desembocadura 
de los ríos Rin y Mosa; limitando al Sur con Bélgica y con Alemania al Este. Lo constituyen 12 provincias, con otros 
territorios anexos, incluyendo las islas caribeñas de Bonaire, Saba y San Eustaquio, consideradas estas últimas 
municipios especiales. 

En el país prevalecen las llanuras, generalmente por debajo del nivel del mar y con peculiaridades propias de cada 
región, tanto por su geografía, historia, cultura y economía. Ámsterdam, por ejemplo, es famosa por sus canales, calles 
de agua y museos; La Haya, porque se administra justicia de excelencia, además de ser sede de la residencia real y del 
gobierno. 

Delft se distingue mundialmente por sus cerámicas blancas y azules; mientras que Leiden, Nijmegen y Groningen 
cuentan con relevantes centros universitarios que reciben a muchos jóvenes extranjeros. 

Por otra parte, Maastricht representa todo el estilo de la Región del Sur de Holanda; mientras que Rotterdam es una 
ciudad moderna y con una vibrante escena artística contemporánea; al tiempo que Utrecht es famosa por su casco 
histórico y antigüedades. 

En las propias fuentes consultadas se reconocen como pueblos más bonitos, Zierikzee, por sus atractivas murallas, los 
típicos molinos holandeses, e interesantes monumentos; la zona portuaria de Volendam, con sus restaurantes y 
atractivas fiestas organizadas por los pescadores; Giethoorn, donde no se permite circular en coches, sino en bicicletas, 
en canoas por sus calles de agua, o a pie, además de sus casas con techos de paja y contar con más de 150 puentes. 

También, Alkmaar, reconocida como "la ciudad del queso", al extremo que le han dedicado un museo. Stavoren, muy 
famosa e importante en la Edad Media, e importante punto de reunión para los amantes de los deportes acuáticos, sobre 
todo, en el verano. Thorn, con una preciosa arquitectura blanca y antigua, calles adoquinadas y sitios de gran interés. 
Por último cito a Naarden, cuya naturaleza impresiona al visitante por su verdor, diversidad de árboles y flores, además 
de la preservación de sus antiguas fortificaciones. 

De ese bello país, cuyo pueblo posee elevada cultura, existen exuberantes paisajes, hay un adecuado y provechoso uso 
de las aguas, del fértil suelo, y resulta apasionante el cultivo y manejo de las flores, son los solidarios amigos Mieke y 
Gerard Rutjens, con cuyos nombres ya se familiarizan muchos holguineros, porque amplían las relaciones de 
hermandad con varios centros del territorio, a los cuales concurren con amor y donaciones, mediante las pertinentes y 
necesarias coordinaciones con la delegación provincial del Icap. 

http://www.radioangulo.cu/holguin/239649-holandeses-en-holguin-cargados-de-amistad-
y-solidaridad 
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