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De stichting ‘Salto
Adelante’

Nicaragua-dag
Maaswaal College

3 projecten

Streekweg te Nijmegen.

De projecten, sportveld, computerlokaal en
aanvulling inventaris school die in het voorjaar
zijn uitgevoerd, zijn inmiddels financieel
afgehandeld en goed gekeurd door de LBSNN.

de

Het weer was als vanouds perfect op deze 6
juni en de leerlingen hadden er zin in. Ook de
leerlingen van het Junior College waren zeer
gemotiveerd.
Jullie waren top op deze dag.

De Koninklijke Landmacht had er duidelijk zin
in en de jeugd was er niet bij weg te slaan. Met
bepakking op 30 tot 40 keer opdrukken.

De uitslag van Nicaragua-dag:
Streekweg
1

ste

jaars:

klas 1 mb 2 € 696,24
2de jaars:
klas 2 tk 3 € 549,24
3de jaars:
klas 3 bt b+k € 411,48
Junior College Oosterweg
Wijchen
1ste jaars:
klas 1 A 2 € 570,86
2de jaars:
klas 2 L 1 € 437,75
De opbrengst van deze Nica-dag
is € 7900, -

Daarvoor hartstikke
bedankt allemaal.

Ik was toe aan iets anders.
Grietje Verkleij uit Druten gaat een jaar als
vrijwilligster werken voor onze stichting in
Nicaragua.
Ze wilde eigenlijk voor drie maanden op
vakantie in Zuid-Amerika. In het voorjaar las zij
in de Gelderlander een aantal artikelen over
ons project en onze reis met de leerlingen. Zij
zocht contact met onze stichting en na een
paar gesprekking ging de knop om. Grietje
wilde wel voor een jaar in Barrio Laureano
Mairena meewerken aan nog een aantal te
realiseren doelen. Dankzij haar enthousiasme
komt er nu ook steun vanuit het Land Van
Maas en Waal voor de stichting Salto
Adelante. De eerste maand zal zij op school
meedraaien om het Spaans goed onder de
knie te krijgen en kan zij dankzij haar
elektrotechnische opleiding alvast de
elektrische bekabeling van de school onder de
loep nemen en verbeteren. De twee grote
projecten die zij zal ondersteunen en
begeleiden, is de bouw van het weeshuis en
de voorbereidingen treffen voor de bouw en
een medisch centrum in onze wijk.
Daarnaast zal zij op allerlei gebied hand en
spandiensten verlenen aan de reeds
gerealiseerde projecten en diverse
onderzoeken doen voor de toekomst van ons
project.
Zondag 2 November is Grietje naar het verre
Nicaragua vertrokken. Wij wensen Grietje

ontzettend veel succes met haar activiteiten en
inzet voor onze stichting. Grietje is inmiddels 5
weken in Managua en uit de eerste berichten
begrijp ik dat zij het enorm naar haar zin heeft.
Ze heeft ook niet stil gezeten. Ze heeft haar
ogen en oren goed de kost gegeven en dat
heeft inmiddels geleid tot 3 nieuwe projecten,
die inmiddels zijn ingediend bij het Landelijk
Beraad Samenwerking Nederland –
Nicaragua.

men is dolgelukkig met deze voorziening.
Vanuit heel Managua komt men hier zelfs
strijden om de coppa del básquet. Het team
van het Maaswaal College heeft het eerste
kampioenschap behaald. Wat betreft de
verlichting van het aanbrengen van tribunes en
het ook geschikt maken voor volleybal inclusief
belijning etc. Kosten € 1672,61

Afgelopen week (09-12-2003) kreeg ik de
goedkeuring binnen van het LBSNN,
zodatGrietje het komende half jaar de handen
vol heeft aan de uitvoering daarvan. De
projecten zijn:

Een voorziening waar wij al twee jaar mee
doende waren en die nu definitief van start
gaat. Dit project wordt mede gesteund door
aannemersbedrijf van Bergen (De Jonge
Groep BV) uit Beuningen. Zij financieren 50%
van dit project. Op de voorgrond oma Jolanda
Perez die speciaal voor op de foto haar
mooiste kleren heeft aangetrokken. Zij vangt
de kinderen op van haar overleden dochter en
diverse kinderen waarvan de moeders
(hoertjes) verdwenen zijn en hun kinderen bij
haar voor het hutje achterlieten. Haar eerste
reactie was: ‘Ik bedank God dat hij Jullie op
mijn weg heeft gebracht’. Het huis zal medio
Maart klaar zijn inclusief de nodige inventaris
zoals bedden, keuken, tafels, stoelen,
verlichting, toilet, douche etc. Kosten €
7500, -

•

Verbetering en aanpassing
computerlokaal.

•

Uitbreiding sportterrein (cancha)

•

Bouw van een weeshuis voor
zwerfkinderen.

Verbetering en aanpassing
computerlokaal
zijn noodzakelijk om te voldoen aan de Intateceisen (Ministerie van Onderwijs). Er kunnen
vanaf Januari 2004 computercursussen
gegeven worden aan geïnteresseerden in en
buiten de wijk. De cursus wordt afgesloten met
een diploma. Er is veel vraag naar deze vorm
van computeronderwijs. Hiermee kunnen ze
zelf geld gaan verdienen voor het in stand
houden van het project. De informaticalerares
zal de eerste tijd (3 maanden) op de loonlijst
van onze stichting komen te staan. Kosten €
1127,87

Bouw van het weeshuis ‘Jolanda Perez’

Donaties:
Ontvangen van aannemersbedrijf Janssen uit
Wijchen bij de opening van de nieuwbouw
€1000,-.
Ontvangen van de heer en mevrouw Lendering
ter gelegenheid van hun veertigjarig huwelijk €
237,50
Ontvangen van de Rotaryclub Maas en Waal
ter ondersteuning van onze vrijwilligster Grietje
Verkleij €500,Vanaf deze plek wenst het bestuur u hele
prettige kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2004
Feliz año neuvo
Namens de stichting Salto Adelante
Jan Hein Hoftijzer

Uitbreiding van de cancha (het
sportterrein)
In het voorjaar van 2003 aangelegd en is nu al
toe aan verbetering en uitbreiding.De cancha
heeft een grote sociale functie in de wijk en

