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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 school- en andere
projecten in Managua te Nicaragua.

Zie ook: www.saltoadelante.com
Frank en Wieteke
Na 11 weken zijn Frank en Wieteke, zij het met
vertraging, op 5 mei teruggekeerd in Nederland
na hun stage in Barrio Laureano Mairena. Zij
hebben het uitstekend naar hun zin gehad en
hebben goed werk verricht. De docenten van
het Colegio Maaswaal zagen hen met lede ogen
vertrekken. Ze kunnen echter gerust zijn, de
volgende twee studenten, Nikki Lakeman en
Marja van Ballegooij staan al in de startblokken
om hun werk voort te zetten.

Frank en Wieteke bezig met lesvoorbereiding achter
de computer.

Bezoek aan het Ministerie van Onderwijs in
Nicaragua

Van 15 april tot 1 mei heb ik zelf een
bezoek gebracht aan het project. Dit bezoek
diende 3 doelstellingen:
1. Overleg met het Ministerie van
Onderwijs,
2. Onrust in de wijk wegnemen,
vanwege de overdracht van de
school aan de landsregering.
3. nieuw project en achterstallig
onderhoud.

Minister Miguel de Castillo en ik zelf voor het
portret van Augusto Sandino.

1. Het ministerie is bereid de school over te
nemen met ingang van het nieuwe schooljaar
2008-2009. De grond, waarop de school staat,
moet eerst van de gemeente Managua aan het
ministerie worden overgedragen. Dat zal de
komende maanden geregeld worden.
Ook is de minister zeer geïnteresseerd in de
samenwerking met de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen en wil de verslagen van de
studenten ontvangen.
2. Doordat er geruchten waren over deze
overdracht, was rumoer ontstaan in de wijk. De
ouders waren bang dat wij ons terugtrokken uit
het project met alle gevolgen van dien. Ze
waren bang dat dan het computeronderwijs en
het Engels taalonderwijs van de school zou
verdwijnen.
Op een zeer druk bezochte ouderbijeenkomst
heb ik uitleg gegeven over de situatie en dat het
niet in onze bedoeling ligt om het project de
rug toe te keren. De ouders wel te verstaan
gegeven dat ook zij een verantwoordelijkheid
hebben naar de school en gezamenlijk de
schouders onder het project dienen te zetten.
Er is een ouderraad (Padre de Familias)
gekozen, die maandelijks overleg heeft met de
directrice en drie-maandelijks financiële
verantwoording krijgt van de association Salto
Adelante Barrio Laureano Mairena.

overleg m.b.v. Dwaijne (docent Engels, tolk)

Napraten met Bart v.d. Meulen, onze contactman,
van de Nederlandse Ambassade te Managua.

Koninginnedag 2007

Achter mij de gekozen ouderraad.

Nieuwbouw Medische Post en Gaarkeuken.
Hierover zijn onderhandelingen gevoerd. De
aannemer gaat een begroting maken en de
tekeningen aanpassen aan de geldende
bouwvoorschriften van de gemeente Managua.
De begroting was bij mijn vertrek nog niet
klaar. Bart van der Meulen zal de
onderhandelingen hierover verder afronden.
Ik heb onmiddellijk drie tussenwanden in de
klaslokalen laten vervangen daar deze door
termieten waren aangevreten en het niet
ondenkbeeldig was dat ze zouden kunnen
omvallen met alle gevolgen van dien.

de eerste wand staat er weer.

Op 27 april waren we uitgenodigd op de
Nederlandse Ambassade om Koninginnedag te
vieren. Bij tropische temperaturen luisteren
naar het Wilhelmus en een toespraak van de
Ambassadeur en daarna haring met roggebrood
en allerlei andere Nederlandse gerechten. Zelfs
de muziek was puur Nederlands. Wat dacht je
van bewegen op muziek van Andre Hazes. De
Nicaraguanen vonden de Nederlandse folklore
maar zo, zo en gingen later wel uit hun bol met
de salsa en “Flor de Cagna”.

Nederlandse Ambassade te Managua

Ik zelf, Annelies (hoofd afdeling ontwikkelingssamenwerking) en twee artsen.

Jan-Hein Hoftijzer

