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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.

Nieuw Logo
Zoals u kunt zien heeft onze stichting een
nieuw logo. Het is gratis ontworpen door
Reclamebureau Hermens Communicatie BV
uit Druten. De medewerker van het bureau, die
het logo heeft bedacht, is Damiaan Renkens,
een oud leerling van mij uit de jaren zeventig
van de Scholengemeenschap Wijchen.
Nicaraguadag
Op 19 en 20 mei a.s. zijn er weer de
traditionele Nica-dagen op het Maaswaal
College aan de Streekweg in Nijmegen en het
Junior Maaswaal College aan de Oosterweg in
Wijchen. Beide teams zijn al weer druk met de
voorbereidingen en het belooft weer
spectaculair te worden. De leerlingen gaan een
nachtelijke lessenmarathon doen en diverse
activiteiten uitvoeren.

Sinds 1989 weet het Maaswaal College te
Nijmegen en Wijchen een moderne
school, een voedselprogramma, een
sportterrein en een nieuw weeshuis te
realiseren in een van de armste
sloppenwijken van Managua.
Afgelopen jaar is met behulp van
sponsorgelden, opgehaald door de leerlingen
van het VMBO van het Maaswaal College te
Nijmegen en Wijchen, een weeshuis
gerealiseerd voor "wegwerpkinderen" in de
wijk Laureano Mairena, een van de
sloppenwijken van Managua. Meisjes van
amper 14 jaar die, gedwongen door de
armoede terechtgekomen zijn in de prostitutie,
droppen de kinderen die zij door het werken
zonder voorbehoedsmiddelen hebben
gekregen. In dit weeshuisje is nu plaats voor
15 van deze kinderen. Naast huisvesting en

verzorging krijgen deze kinderen nu ook het
noodzakelijke onderwijs om later een baan te
kunnen bemachtigen.
Het Maaswaal College is ruim zestien jaar
geleden begonnen met kleine projecten in deze
sloppenwijk. Er staat inmiddels een flinke
school voor basisonderwijs. Kinderen krijgen
via deze school niet alleen onderwijs, maar ook
iedere dag een maaltijd die voorziet in de
dagelijkse voedingsbehoefte. De school vormt
een uitzondering in de sloppenwijken van
Managua omdat zij beschikt over een goed
geoutilleerd computerlokaal. Overdag leren de
kinderen hier werken op de computer en in de
avonduren leren hun ouders hiermee werken.
Een deel van de ouders krijgt door middel van
de computer een alfabetiseringsprogramma
aangeboden om als oudere alsnog te leren
lezen en schrijven. Scholing is de enige manier
waarop mensen, in dit land met bijna 75%
werkeloosheid, nog aan werk kunnen komen.
De leerlingen van het Maaswaal College gaan
van dinsdag 10 mei tot en met donderdag 19
mei weer langs de deuren om geld in te
zamelen voor dit project. Het geld dat dit jaar
wordt ingezameld gaat naar de bouw van een
medisch centrum. De bevolking van deze
sloppenwijk heeft hierom gevraagd omdat de
baby- en kindersterfte in deze wijk erg groot is
in vergelijking met andere wijken.
Om eventuele fraude met de sponsorkaarten te
voorkomen, hebben de kaarten een
fluorescerend merkteken. Bovendien moeten
de leerlingen van het Maaswaal College zich
bij het inzamelen kunnen identificeren middels
hun schoolpasje. Wij hopen dat de inwoners
van Nijmegen en Wijchen weer net als de
voorgaande jaren vrijgevig zullen zijn zodat dit
medisch centrum van ca. € 36000, gerealiseerd kan worden.
Website
Sinds enige tijd is de website in de lucht. U
kunt deze vinden onder

www.saltoadelante.com
Graag willen wij uw reactie vernemen over
onze website. Onder de knop “Help ons” en
“steun de stichting“”kunt u reageren. Een extra
donatie is ook van harte welkom voor de bouw
van het medisch centrum.
Namens het bestuur van de Stichting Salto
Adelante,
Jan Hein Hoftijzer

