zeilen van het schooltje en de afspraken die hun
voorgangers hebben gemaakt met het bestuur.
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Dit bulletin is bedoeld voor leerlingen, ouders,
bestuur, directie, leerkrachten, sponsors en
adoptiefouders om op de hoogte te blijven van
de voortgang van onze schoolprojecten in
Managua te Nicaragua.
Foto: kinderen in de klas

Foto: kinderen uit de barrio Laureano Mairena

In Nicaragua zijn ze druk in de weer met
bouwactiviteiten. Het oudste gebouw (de
kleuterschool) heeft een nieuw dak. Het bestuur is
druk bezig met de voorbereidingen van de
omheiningen de twee nieuwe lesgebouwen.
De berichtgeving verloopt goed en we weten
inmiddels dat het aantal leerlingen is toegenomen
tot 100. De wijk is enthousiast geworden na ons
bezoek aan de school en er is een “comité padres de
familia” (ouderraad) opgericht. Zij zijn de stem van
de ouders naar het bestuur waarmee één keer per
maand wordt overlegd.
Door de toename van het aantal leerlingen is een
vijfde leerkracht aangenomen. Het bestuur heeft ons
verzocht om eerder met de bouw van de twee
nieuwe lesgebouwen te mogen beginnen om het
groeiende aantal leerlingen op te kunnen vangen.
De aio’s (artsen in opleiding) van de Katholieke
Universiteit van Nijmegen berichten ons dat het
lesgeld dat gevraagd wordt, 20 cordobas per maand
(fl. 3,75), voor een groot aantal ouders een groot
probleem is, daar de werkeloosheid in de wijk hoog
is. Het Nicaragua-comité van onze school stelt zich
op het standpunt dat ieder kind in de wijk naar
school moet kunnen gaan. Inmiddels zijn voor de
maanden april, mei en juni weer twee nieuwe aio’s
gearriveerd in de wijk en ze hebben mij laten weten
dat ze volledig op de hoogte zijn van het reilen en

Het financiële adoptieplan van de kinderen loopt
gelukkig goed, maar er zijn nog steeds kinderen die
op adoptie wachten. U kunt nog steeds contact
opnemen met J.H. Hoftijzer, tel: 024 – 3435137.
Deze financiële adoptie kost fl. 25, - per maand.
Hieruit wordt bekostigd:
• Een schooluniform voor de kinderen
(anders mogen ze niet naar school, eis van
de Nicaraguaanse overheid).
• De schoolboeken.
• Schriften, potloden, balpennen.
• Een extra financiële ondersteuning voor de
leerkrachten zodat zij zich voor 100%
kunnen inzetten voor de school.
• De inventaris en schoonmaakartikelen.
• We proberen te zorgen voor één maaltijd
per dag.
• Soms wordt ook voorzien in medicijnen in
het geval de gezondheid van een leerling
in het geding is.
De Nicaraguadag op 20 april op de Streekweg.
De opbrengst hiervan zal nodig zijn voor de
uitbreiding van het toiletgebouw met een aantal
douches en aansluiting op het waterleidingnet.
Mocht er geld overblijven dan is dat de aanzet voor
een nog te stichten medische post bij de school. We
hopen dat onze leerlingen hun beste beentje
voorzetten en er een succesvolle actie van maken.
Uit de Gelderlander van vrijdag 30 maart 2000,
zaterdag 1 april en maandag 3 april heeft u kunnen
vernemen dat het Maaswaal College in Wijchen “de
lucht in gaat voor een Colegio Maaswaal Dos” in
navolging van de Nijmeegse Maaswaal vestiging.
In Managua, naast onze wijk Barrio Laureano
Mairena ligt de wijk Barrio Franscico Aquilar,
willen ook zij de kinderen de kans geven om naar
school te gaan. Zij hervattenn daarmee een traditie
die 11 jaar geleden in Wijchen is ontstaan op de
toenmalige Scholengemeenschap Wijchen aan de
Oosterweg.
Namens het Nica-comité:
Jan Hein Hoftijzer

