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Het ligt in de bedoeling om 4 keer per jaar de 
leerlingen, ouders, bestuur, directie, leerkrachten, 
sponsors en de adoptiefouders op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen rondom ons project. 
 
Colegio Maaswaal te Managua, Nicaragua 

 
In Barrio Laureano Mairena 
 
Er is een aanvraag ingediend bij het LBSNN voor 
subsidie betreffende de verdere uitbouw van het 
Colegio Maaswaal tot een volledige kleuter- en 
basisschool. 
Momenteel staat er een gebouw met drie klassen, 
een gebouw dat als aula dienst doet en als 
klaslokaal gebruikt kan worden en een toiletgroep. 
Vorige week kregen we bericht dat de 
subsidieaanvraag, groot  fl.  23000, -, is 
goedgekeurd en dat we met ingang van december 
met de voorbereidingen kunnen starten voor: 
1. Een nieuw dak op het eerste lesgebouw, 

beschadigd door de orkaan Mitch. 
2. Een omheining rondom het gehele terrein van 

de school voor de verbetering van de veiligheid 
van de leerlingen en tevens diefstalpreventie. 

3. Het bouwen van 2 lesgebouwen  en 
verplaatsing van het toiletgebouw. 

4. Plaatsen van een aantal speeltoestellen voor de 
kleuters op het buitenterrein 

 

 
Ontvangst op school mei 1999 

U begrijpt dat het Nicacomité van het Maaswaal 
College in zijn nopjes is met deze ontwikkelingen. 
 

 
feest voor de kinderen 
 
Met de locatie Veenseweg  VWO, HAVO en 
VMBO-t is inmiddels overleg gestart om volledig 
mee te participeren in het Nicaproject. Zij zullen 
zich gaan inzetten voor een geheel nieuwe school in 
de wijk Francisco Aquillar. Deze wijk (barrio) is er 
zo mogelijk nog slechter aan toe dan de wijk waar 
de locatie Streekweg zich al 10 jaar voor inzet. 
 

 
Buitenles in de schaduw 
 
Er is een adoptieproject gestart voor de kinderen 
waarvan de ouders het schoolgeld, de uniformen, de 
boeken en het schrijfgerei niet kunnen betalen. Het 
heeft iets weg van het Foster Parents Plan. Het geld 
komt geheel ten goede aan het onderwijs op het 
Colegio Maaswaal onder de slogan: 
“armoedebestrijding begint met goed onderwijs” 
Deze financiële adoptie kost f 25, - per maand en 
duurt een aantal jaren afhankelijk van de leeftijd 
van het kind. Inmiddels zijn 32 kinderen 
geadopteerd en wachten nog 37 kinderen op 
adoptie. Wilt u ook een kind helpen neem dan 
contact op met J.H. Hoftijzer, tel: 024-3435137. 
 
Namens het Nicacomité: 
Geert van Amstel, Jan Hein Hoftijzer, Marga 
Kaptein, Daantje Kip, Janine Klein Willink, 
Jacintha Laan, Wilbert van Rijen 


