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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 
 

Nieuwe Penningmeester 
Op 1 november is binnen het bestuur Ron Bogaerts, 
docent economie, aangetreden als penningmeester. 
Ron komt in de plaats van Jan Hendrix. 
Het rekeningnummer van de stichting blijft 
hetzelfde, alleen nu ter attentie van Ron Bogaerts, 
Apollopad 27, Boxtel.  
Vanaf 1 januari 2009 storten onder bovenstaande 
vermelding. 
Wij wensen Ron succes in zijn nieuwe functie. 
 
Ontwikkelingen in Nicaragua 
Edwin en Wouter, de 2 han-studenten van de 
lerarenopleiding, zijn inmiddels ook weer terug in 
Nederland.  

 
Zij hebben een leerzame en leuke periode op het 
Colegio Maaswaal en in de wijk afgesloten. Zij zijn 
hier met twee leden van de Urbina-family (van links 
naar rechts -Victor-jr en Magaly, Wouter en Edwin) 
te voet op weg (5 km.) naar de top van de vulkaan 
Santiago bij Masaya. Hun belevenissen kunt u op de 
website van de stichting lezen onder de 
reisverslagen, weblog Wouter en Edwin. 
 
Zelf ben ik van 3 tot 17 oktober jl. op bezoek 
geweest op het project. Het voortgezet onderwijs is 
inmiddels goed opgezet en draait naar volle 
tevredenheid van de bewoners van de wijk. 

 
Ik heb met de minister van onderwijs Miquel 
Castillo en zijn ambtenaren vergaande afspraken 
kunnen maken over de toekomst van ons project. 

 
Het Colegio Maaswaal wordt nu mede met hulp van 
de LBSNN (Landelijk Beraad Samenwerking 
Nederland Nicaragua, verdubbelingbijdrage) geheel 
gerenoveerd. Deze renovatie was op verzoek van het 
MECD daar zij anders de school en alle toebehoren 
niet over namen. 
De renovatie is tijdens mijn verblijf begonnen en er 
wordt thans de laatste hand aan gelegd.  

 
Ook de speeltuin voor de kleintjes is onder handen 
genomen en ook de Cancha (sportterrein) krijgt een 
fikse opknapbeurt. 
Doña Jolanda, de weeshuismoeder, is nog steeds in 
goeden doen en creëert er op haar manier een 
gezellige puinhoop. 
 
 
 
 
 
 



 
Afscheid Peter Steinmetz, Mondial College 
Op vrijdag 3 oktober heeft Peter Steinmetz als rector 
afscheid genomen van het Mondial College. Hij 
wilde geen cadeau`s maar geld voor goede doelen. 
Hij schrijft: ” Ik heb vandaag € 325 
overgemaakt, zijnde het derde deel van de 
gaven bij mijn afscheid. Eénderde is naar de 
Stichting Bodghaya (India) gegaan en 
éénderde naar de stichting Sharing Schools”. 
Peter, namens de kinderen in barrio Laureano 
Mairena, bedankt voor je bijdrage. 
 
De school presenteert zich in de stad Managua, 
tijdens de dag van het onderwijs. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar adoptie-ouders, 
die financieel willen bijdragen voor een kind in de 
wijk barrio Laureano Mairena. Kosten € 12,50 per 
maand. Maak u naam bekend bij onderstaande 
bestuursleden. 
 
Ook is er binnen het bestuur plaats voor 2 nieuwe 
bestuursleden. Laat ons weten of je interesse hebt. 
 
Namens het bestuur van Stichting Salto Adelante 
Jan Hein Hoftijzer, Wilbert van Rijen, Janine Klein-
Willink, Norbert Klein-Goldewijk, Ron Bogaerts. 
 


