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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. 
 
Financieel jaarverslag 2002 
Inkomsten: 
Lopende rekening 209 €   17750,77 
Adoptieplan   €     5321,57 
Creditrente   €         49,94 
Nica-dag Streekweg  €     3544,76 
Sponsors   €     8700, - 
Bestuursspaarrekening €    11678,10 
Rente    €        347,64 
Bouwrekening   €      6257,75 
Rente    €          11,71 
Bijdrage LBSNN  €      5597,50 
    ---------------- 
Totaal    €    59259,74 
 
Uitgaven: 
Kamer van Koophandel €          28,52 
Uitgaven project BLM €    10279,35 
Verschepen Zeecontainer €       8079,57 
Verzenden Bill of Loading €          96,54 
Kosten Nica-dag Streekweg €        610, - 
Nog te betalen kosten  €      1184,76 
Drukkosten flyers, folders €          65,45 
Reiskosten LBSNN  €          43, - 
Annuleringsverzekering 
Nicaragua-reis leerlingen €        778, - 
Afscheid S.B.   €          35, - 
Banksaldo lopende rek. €    19764,35 
Bouwrekening   €      6269,46 
Bestuursspaarrekening €    12025,74 
    ---------------- 
Totaal    €    59259,74 
 
 
5 Leerlingen en 5 docenten gaan van 22 
april tot 13 mei naar de zusterschool 
Colegio Maaswaal in Nicaragua. 
De leerlingen hebben zich moeten kwalificeren 
middels een werkstuk over Nicaragua en er zijn 
veel gesprekken gevoerd met jaardagcoördinatoren, 
mentoren, gymleerkrachten, vakdocenten en 
ouders. De keuze was moeilijk en na veel wikken 
en wegen zijn de volgende leerlingen uitverkoren: 
Pascalle de Leeuw (4T), Carola van Ewijk (3ZW), 
Tim van de Hoogen (2TK), 
Jim van der Meulen (2TK) en Tijs van Zoest (1A). 
Tijs is van het Junior College in Wijchen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijsuitreiking woensdag 19 februari 
 

 
 
Op een gezellige bijeenkomst met alle ouders en 
kandidaten werd symbolisch het vliegticket aan de 
gelukkigen overhandigd door de heer Hans van 
Welie, opleidingsmanager bij de Firma Alewijnse. 
Hij had voor iedere kandidaat een persoonlijk 
woord. 
 
De Nicaragua-groep is al druk aan het oefenen met 
Spaans en de spanning loopt op naar mate 22 april 
dichterbij komt. 
 
Presentaties 
Op vrijdag 28 februari heeft Tijs, op de Junior 
locatie van het Maaswaal College in Wijchen, zijn 
verhaal gedaan over zijn werkstuk en uitverkiezing 
voor alle leerlingen. Ook hier een fotopresentatie en 
er werd een dansje opgevoerd door de leerlingen. 
 
Maandag 17 maart hebben we met alle kandidaten 
en hun ouders een Nicaragua-avond gehouden met 
eten in Spaanse stijl en hebben we een eerste 
overzicht, met foto`s en een beamerpresentatie, 
gegeven van de situatie waarin onze leerlingen 
terechtkomen. 
 
In het weekend van 4 en 5 april ging de Nicaragua-
groep met elkaar aan de slag en om aan elkaar te 
wennen en allerlei zaken door te nemen. 
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Open Dag 
Maaswaal College Streekweg 

 
Pascalle en Tim in de Nica-stand 
 
Junior College in Wijchen 

Tijs heeft zijn zaakjes goed in orde op het Junior 
College. 
 
Laatste nieuws uit Nicaragua 
De tijd vliegt en jullie binnenkort ook, was de 
reactie van Bart en het comité. Ze zijn druk met de 
voorbereidingen en er wordt hard gewerkt aan de 
projecten. 
De temperatuur ligt tijdens ons verblijf rond de 
veertig graden Celsius. 
 
Vrijdag 4 april en Zaterdag 5 april 
Op de fiets naar St. Anthonis waar Wilbert druk in 
de weer is om een fantastische maaltijd voor de 
groep te maken. 
Voor die tijd op school de inentingen gehad en een 
uitgebreid gesprek met de Gelderlander pers. 
In de krant van zaterdag 5 april staat het eerste 
verslag over onze komende reis. 
 

 
Het eten was hartstikke lekker 

en na het eten de serieuze zaken doorgenomen en 
het conceptprogramma besproken. 
Om ongeveer half elf zijn we buiten een kampvuur 
gaan maken en Tijs speelde, hoe kan het ook 
anders, voor “oficial de bomberos” (brandmeester). 
 

 
Carola warmt zich bij het vuur. 
Er werd een stevig partijtje gestoeid tussen de 
jongelui om de positie in het roedel te bepalen. 
In de tent, voor het slapen gaan, hebben de jongelui 
nog lang gekwekt over het programma en de 
groepsindeling. 
 

 
Pascalle, Tijs, Tim , Jim in de tent, waar is Carola ? 
Groepsindeling: 
Jan Hein Hoftijzer – Jim van der Meulen 
Geert van Amstel – Tijs van Zoest 
Wilbert van Rijen – Tim van den Hoogen 
Janine Klein-Willink – Pascalle de Leeuw 
Afke Boschma – Carola van Ewijk 
 
Zaterdag tegen twaalf uur ging de hele troep weer 
op de fiets door de kroondomeinen naar Grave en 
vervolgens naar huis. 
 

 
Namens de stichting Salto Adelante, 
Jan Hein Hoftijzer 


