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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. 

Nicaragua-dag  

Maaswaal College 
Streekweg te Nijmegen. 

Het weer was als vanouds perfect op 
deze 20ste april en de leerlingen hadden 
er zin in. 

De schoolonderzoeken en centrale proef- 
werken waren achter de rug en voor het 
goede doel werden de laatste reserves 
aangesproken. Jullie waren deze dag 
top . 

 

3VZ1 had zich voor deze gelegenheid 
laten sponsoren door Smit 
transformatoren, die de opbrengst van 
de klas maar gelijk verdubbelde. 
Mevrouw Witte zal gedacht hebben: "Wie 
niet sterk is, moet slim zijn". 

Het gladiatorengevecht lag als 
opwarmer vlak bij de ingang en ook de 
stormbaan kreeg veel aandacht van de 
leerlingen 

Ze waren bij de stormbaan niet weg te 
branden, maar er moesten nog meer 
hindernissen afgelegd worden. De 
Koninklijke Landmacht was per slot van 
rekening niet helemaal voor niets naar 
het Maaswaal College gekomen. 

De touwbruggen over het troebele 
water tussen de bossages vonden gretig 
aftrek. 

 

Het watermatras was een 
succesnummer van de bovenste plank en 
veel leerlingen haalden hier een nat pak 
onder luid gejuich van hun klasgenoten. 

 

Tussen de middag, in de pauze, werd 
onverwacht de afdeling Administratie 
met hun simulatiekantoor 
"Tweestromenland" door SFS en 
levensverzekeraar Levob verrast met 
een spiksplinternieuwe computer met 
dvd-speler, modem etc. 

Mevr. Campbell zei in haar dankwoord: 
"ik heb hierom gebeden en mijn 
smeekbede is verhoord". 

De dames van 4VZ2 wilden bij het 
touwtrekken wel even laten zien dat ze 
ook wat in de melk te brokkelen hebben, 
behalve een leuk smoeltje…en ze 
behoren zelfs tot de winnende groep. 

De discotheek `s-avonds was gezellig 
en de jongelui lieten zien dat je ook 
zonder alcohol uit je dak kunt gaan en 
geweldig feest kan vieren. 



 
Ramona van Leth (2MB2) werd in de 
schijnwerpers gezet vanwege haar grote 
inzet bij de sponsorloop (ruim 600 
gulden) en krijgt van de sponsor SFS 
een VIP behandeling bij een van de 
komende thuiswedstrijden van NEC en 
een voetbal met alle handtekeningen van 
de NEC-spelers erop. 

De uitslag van Nicaragua-dag 

1ste jaars: 

1MB2 246 punten (winnaar) 

Zij gaan in september eten in het 
restaurant "de Klokkenberg". 

2de jaars: 

2MB3 178 punten (winnaar) 

Zij willen in januari 2001 een reunie in 
het restaurant "de Klokkenberg", samen 
met hun "oude" mentor. 

Winnaar meisjes bovenbouw: 

Groep C, Mevr. Campbell, 4VZ2, 4BT1, 
4Sym en Debby v.d. Pool (4AM) 

Winnaar jongens bovenbouw: 

Groep 1, Dhr. Bogaert, 3BT1+2 en 
3VK1+2. 

De overige winnaars gaan de komende 
weken, op dinsdagmiddag, met hun 
mentor eten in het restaurant "de 
Klokkenberg". 

Ook 3AM2, de rest stond bij de patat in 
de rij, had zich van een sponsor 
verzekerd. Toch wel handig zo`n 
mentor. De firma Alewijnse stond ruim 

borg voor de verdubbeling van hun 
opbrengst. 

 

Uit de pers geklapt: 

Uit contact met dagblad "de 
Gelderlander" bleek vrijdag dat zij een 
beetje veel de weg kwijt waren. 

Hoe kun je een Nicaragua-dag houden 
op 20 april, als die dag al op 31 maart is 
geweest? 

De regioredactie en de stadsredactie 
hadden elkaar donderdag op het 
verkeerde been gezet en daardoor liepen 
wij onze aandacht mis. Zij bieden hun 
excuses aan. 

Onder het wakend oog van de 
Koninklijke Landmacht…… 

 

Voorlopige opbrengst van deze Nica-dag 
op de Streekweg is: fl. 22000, -. 

Daarvoor hartstikke bedankt allemaal. 

Het Nicaragua comité 

Geert van Amstel, Jan Hein Hoftijzer, 
Janine Klein-Willink, Wilbert van Rijen 

 


