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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.

Aannemersbedrijf van Bergen
Ter gelegenheid van de ingebruikname van het
nieuwe kantoor, heeft de directie van het
aannemersbedrijf het Nicaragua-projekt van
het Maaswaal College bij haar genodigden van
harte aanbevolen. De opbrengst is fl. 7775,55.
De algemeen directeur, de heer Gordijn, van de
Jongen groep, waaronder aannemersbedrijf van
Bergen ressorteert, stelde nog eens fl. 6000, beschikbaar voor oma Avellan en 13 kinderen
in behoeftige omstandigheden (zie foto). De
stichting is bijzonder blij met deze opbrengst.

Oma voor haar huisje

Zeecontainer
Het afgelopen half jaar is veel werk verzet om
de container op te knappen en te vullen met
leerlingensetjes, bureaus, werktafels,
schoolborden, kleuterstoeltjes, heel veel
kleding en schoenen, speelgoed en computers,
pennen en papier, kisten met gereedschap, voor
onze school in Managua. Een fiets voor de
wijkbewaker (van Wilbert).
Vrijdag 21 december om ongeveer 10.00 uur
vertrekt de container naar Rotterdam en zal op
27 december aan boord gaan van de Sierra
Expresse.
Als het weer meezit en er zich geen problemen
voordoen op zee, zal de container op 27
januari 2002 in Nicaragua arriveren en op de
28ste bij onze school in Barrio Laureano
Mairena afgeleverd worden. Dit is een week
voor de start van het nieuwe schooljaar in
Nicaragua. Het had niet beter uitgekiend
kunnen worden.

Korte historie voor de nieuwe 1ste
jaars
Het Nicaragua project loopt al twaalf jaar. Het
is de bedoeling om jullie juist nu rond de
kerstdagen te laten nadenken over armoede en
onderontwikkeling in de derde wereld. In 1989
begonnen wij met het helpen van de armste
bewoners in de wijk “Barrio Laureano
Mairena”. Een beetje verf om te schilderen, het
aanschaffen van papier en potloden, het kopen
van boekjes etc. In mei 1995 hebben we samen
met de Nederlandse Ambassade een gebouw
neergezet om de kleuters in de wijk op te
vangen. In 1996 hebben we de eerste
leslokalen voor een lagere school gebouwd.
In april/mei 1999 zijn 4 docenten en 4
leerlingen van het Maaswaal College in
Nicaragua geweest omdat wij toen 10 jaar
contact onderhielden en met eigen ogen wilden
zien wat daar gebeurde. In juli 2000 zijn de
heer van Rijen en ondergetekende in Nicaragua
geweest en hebben de eerste steen gelegd voor
nog eens drie leslokalen.
In de lesbrief op vrijdag 21 december hoor je
meer over ons project.

Nieuwbouw 2000
Namens de stichting “Salto Adelante” wensen we
iedereen hele prettige feestdagen en een gezond
2002 en bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar.
Jan Hein Hoftijzer

