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Dit bulletin is bedoeld voor leerlingen,  
ouders, bestuur, directie, leerkrachten,  
sponsors en adoptieouders om op de  
hoogte te blijven van de voortgang van  
onze schoolprojecten in barrio Laureano  
Mairena , Managua te Nicaragua.  
 
Steun uit onverwachte hoek  
 
De stichting Salto Adelante heeft in juni / juli  
van het dit jaar, mede door toedoen van het  
ministerie van onderwijs, forse ondersteuning  
gekregen op het Colegio Maaswaal / Mondial.  
Het ministerie heeft ons Colegio aangewezen  
als pilotproject voor de stichting Ficosha.  
Deze stichting maakt onderdeel uit van een  
Hondurese Bank, die tijdens de bankencrisis  
van 2008 alle filialen heeft overgenomen van  
de Citi-bank in Amerika. Bij de overname  
hoorde ook een NGO voor goede doelen.  
 
Nadat zij in Honduras het voorschoolse  
onderwijs hadden opgezet zijn ze nu  
overgestapt naar Nicaragua. Het Colegio  
Maaswaal / Mondial is waarschijnlijk  
aangewezen omdat er stromend water was.  
Toiletten voor de kinderen en er was al een  
kleuterklas aan onze school verbonden.  
Mogelijkerwijs heeft ook de samenwerking met  
de HAN (Hogeschool Arnhem / Nijmegen) een  
rol gespeeld. Zoals u weet sturen wij al sinds  
2007 studenten naar Nicaragua om daar de  
docenten te trainen in vakdidactiek.  
 
Momenteel zijn wij in contact getreden met het 
MINED om duidelijkheid te verkrijgen. Wij  
werken al 26 jaar aan het onderwijsproject in  
de Comunidad Laureano Mairena en waren  
graag op voorhand op de hoogte geweest van  
deze pilot.  
 
 

 

Complete metamorfose  

 
  
De gehele linkerzijde, als men de hoofdingang  
binnenkomt, is gestript inclusief de eetzaal,  
multifunctionele ruimte, directiekamer en aula  
zesde klas. Daarvoor in de plaats zijn twee  
kleuterklassen gekomen.  
 

 
  
Alinea uit de brief aan de minister van  
onderwijs  
Het laatste project dat wij op het Colegio  
Maaswaal tot stand hebben gebracht is het  
onderwerp van deze brief. Het gaat om een  
eetruimte, tot stand gebracht aan het eind van het  
jaar 2013. De reden waarom de eetruimte tot  
stand gebracht is, is dat de kinderen geen 
geschikte  
plek hadden om hun ontbijt te eten. Zoals u weet  
geeft de Regering van de Republiek Nicaragua  
bruine bonen, rijst en olie aan de scholen opdat er  
dagelijks een ontbijt wordt klaargemaakt voor de  
leerlingen. Maar in het geval van het Colegio  
Maaswaal zaten de leerlingen op hun  
schoolbanken in de klaslokalen of op de grond om  
hun ontbijt te nuttigen. Dat is de reden waarom in  
coördinatie met de toenmalige directrice van het  
Colegio, er besloten is om geld bij elkaar te 
brengen  
om het mogelijk te maken om een eetruimte te  
maken. Een meisje (Claire Nelissen) van 14 jaar is  
van Nijmegen naar Parijs in Frankrijk gefietst en op  
die manier zijn er 6000 euro bijeen gebracht.  
 



 
Maar kort geleden heb ik gemerkt dat die  
eetruimte niet meer bestaat. De Hondurese  
stichting Ficohsa heeft namelijk de ruimte van de  
eetzaal gebruikt om twee klassenruimtes te maken  
voor de kleuterschool. U bent bij de inauguratie  
geweest volgens diverse artikelen hierover op  
internet.  
 
Ofschoon de nieuwe kleuterschool werkelijk heel  
mooi is, is het bijzonder te betreuren dat de  
leerlingen van het Colegio Maaswaal geen  
eetruimte meer ter beschikking hebben.  
  
Bart van der Meulen,  
 
Vandaag bedacht ik me dat het schrijven  
van de brief aan de minister van Onderwijs  
eigenlijk wel een mooie gelegenheid is om  
het legaliseren van het terrein naast de  
school bij haar onder de aandacht te  
brengen. Want als dat ministerie die grond  
legaliseert kan de minister gelijk wat terug  
doen voor de ontstane toestand ten  
gevolge van de bouw van die  
kleuterklaslokalen. En bovendien kan de  
school een aantal lokalen erbij krijgen  
middels buitenlandse financiering. Een  
verhaal dat deze keer dus alleen maar  
winnaars kent...  
 
Nieuwe directeur  

 
José Roberto Ríos  
 
De directeur heet José Roberto Ríos, hij  
heeft geen tweede achternaam. Hij was  
voorheen directeur van de school “Miguel  
Bonilla”, een grotere school volgens  
hem…We hebben een tijd zitten praten  
over het verleden en het heden. Bv. over  
het bij het schoolterrein trekken van dat  
braakliggende terrein zodat er meer  
klaslokalen kunnen worden gebouwd. Hij  
zei me dat het ministerie meer klaslokalen  
gaat bouwen, op eigen kosten (ook  
inrichting lokalen zit erbij)! Nou mooi, nou  
maar afwachten wanneer dat gebeuren. Ik  

heb ’t ook gehad over de naamswijziging,  
maar hij was heel duidelijk: in Nicaragua,  
dat wil zeggen in de buurt en op  
het ministerie kent men de school als  
“Colegio Maaswaal” dus is ’t beter als dat  
zo blijft. Bovendien, zei hij, als de nieuwe  
naam “Colegio Mondial” zou worden is  
tegelijk het Nederlandse karakter van de  
school verdwenen.  
  
één van de door hem afgelopen vrijdag  
genoemde zaken die ‘m zorgen baarde is dat  
de kinderen zo slecht lezen en kennelijk zijn ze  
op school bezig met een soort leesplankjes.  
Misschien iets voor de studenten? 
  

Nieuwe studenten voor eerste half jaar 
2016 

 
Jordy Verheijen  
 

 
Winny Smeets  
 

Namens het stichtingsbestuur  
Jan Hein Hoftijzer  


