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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.

de leeftijd van 0 tot 3 overleden aan uitdroging
ten gevolge van diarree. öén van de redenen
was dat er geen medische post was in de wijk.
Daar willen wij ons nu voor gaan inzetten.
Ook zijn de onderhandelingen met de
aannemer afgerond over de bouw van het
weeshuis en kon nog die zelfde week de bouw
beginnen
.

Nicaragua-dagen in Wijchen en
Nijmegen succesvol.

Start bouw van het weeshuis.

Handen in elkaar voor Nicaragua.

Zelfs Yolanda van 63 jaar helpt mee.

Op 28 en 29 april hebben de leerlingen het
kasteel in Wijchen omarmd en hebben zij 2
dagen uit het leven van Nicaraguaanse
kinderen nagebootst. Inclusief het slapen in
krotwoningen met de daarbij behorende regen
in de nacht en de huisjes lekten echt door. Op
donderdag zakjes water en cola verkocht op de
markt en op straat zoals te doen gebruikelijk in
Nicaragua. Schoenpoetsen en auto`s wassen.
Nog niet alle kaarten zijn ingeleverd. De
leerlingen moeten zich realiseren dat voor € 1,
één kind één hele maand naar school kan
De voorlopige opbrengst van alle acties is
€ 10.918, Daarvoor dank namens de kinderen uit
barrio Laureano Mairena.

Bezoek Nicaragua
Van 30 april tot 8 mei heb ik een bezoek
gebracht aan ons project. Grietje Verkleij, onze
vrijwilligster op het project, had de nodige
voorbereidingen getroffen zodat de hele
periode was ingevuld met onderhandelingen
met de diverse ministeries over de bouw van
een “puesto de medico” (medische post) in de
wijk. Vorig jaar hadden onze leerlingen, die
toen op bezoek waren in de wijk, ontdekt bij
het gezondheidsonderzoek dat veel kinderen in

Op donderdag 6 mei is om 16.00 uur door mij
de eerste paal op de fundering geplaatst voor
het weeshuis.

De aannemer Don Donald (links).
Op de achtergrond is nog een deel van het oude krot
te zien waarin 15 wegwerpkinderen door Yolanda
en Margaritha worden opgevangen. Als de regentijd
niet te heftig toeslaat dan is de bouw in de eerste
week van augustus klaar.

Koop nu originele Nicaraguaanse
hebbedingetjes.
Grietje Verkleij zet zich ook in om kleine huisnijverheid in de wijk Laureano Mairena te
bevorderen. Mensen klagen dat ze werkeloos
zijn, maar ze kunnen ook de handen uit de
mouwen steken en hun creativiteit uitbuiten. Ze
maken o.a. armbandjes en enkelbandjes, tasjes
etc. die ze op de lokale markt verkopen.

Dona Nelly en haar dochters aan het knopen.
Ik heb er maar gelijk 100 besteld met het idee
dat ze bij ons op school grif van de hand zullen
gaan. Het bedrag dat ik daarvoor neertelde was
goed voor ongeveer 4 maandinkomens van een
doorsnee werkman

Ze kosten € 3, - per stuk (een pakje sigaretten is
duurder) en je steunt hiermee tegelijkertijd de
aanschaf van medische apparatuur voor de
puesto de medico in de wijk.

Namens de Stichting Salto Adelante,
Jan Hein Hoftijzer

