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moet dus snel wat gedaan worden aan de
hygiëne op school. Vier toiletten voor ruim
driehonderd kinderen en het personeel behoeft
duidelijk verbetering.
De foto`s laten duidelijk zien dat er snel wat
met de toiletten moet gebeuren. Kostenplaatje
nieuw toiletgebouw tussen de 3500 en 4000
US$.

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

LBSNN
Project, onderhoud gebouwen en verbetering
Cancha, is afgewerkt en rapport opgestuurd.
De goedkeuring van het project door de
LBSNN is inmiddels verkregen.
Een nieuw project, vervanging computers,
nieuw meubilair en didactisch materiaal, is
inmiddels goedgekeurd en wordt in de periode
juni t/m november 2010 uitgevoerd met behulp
van de HAN-studenten Vera Velthuizen en Evy
van Beek. Helaas hebben we Evy na 3 weken
moeten laten terugkeren naar Nederland in
verband met haar lichamelijke gezondheid.
Vera wilde graag blijven en kreeg gelukkig vrij
snel ondersteuning van Nicky.

STUDENT BOUWKUNDE
HOGESCHOOL UTRECHT

Ministerie van Onderwijs (MINED)
Bij de overname van de school door het
ministerie van onderwijs in Nicaragua, januari
2009, zijn een aantal afspraken gemaakt.
Engels onderwijs en computeronderwijs blijft
een taak van de Stichting Salto Adelante.
Het onderwijsvernieuwingsproces “Dynamica”
blijft eveneens een taak voor onze stichting.
Het ministerie in Nicaragua wilde graag een
naamsverandering van de school daar Colégio
Maaswaal (Colégio Masswall) moeilijk
uitspreekbaar was. Wij hebben toen de naam
Colégio Mondial voorgesteld en daar is het
ministerie van onderwijs begin oktober 2010
(na ruim 1,5 jaar) mee akkoord gegaan. De
naam ligt beter in het gehoor voor de
Nicaraguanen.

BEZOEK

Deze student, Nicky Eggink, is 3 oktober j.l. in
Nicaragua aangekomen en Nicky blijft tot 14
december a.s. om ondersteuning te geven
binnen het project. Zij zal voorbereidingen
treffen voor de uitbreiding van de school en een
medische post. Met name is zij daar om zicht te
krijgen op de bouwkosten. Ter plekke dienen
zich vanzelf andere projectjes aan.
Vernieuwing toiletgebouw. De toiletten waren
berekend op 120 / 150 leerlingen. Nu zitten er
ruim dubbel zoveel kinderen op school. Er

Jan Hein Hoftijzer en Norbert Klein Goldewijk
zijn van 1 oktober tot 18 oktober op bezoek
geweest bij het Colégio Mondial in Nicaragua.
Dit ter controle van de uitgevoerde projecten en
tevens stage bezoek voor de studenten, die
uitvoering gaven aan het onderwijsproces
“Dynamica”. Het was voor ons even wennen
aan een temperatuur van rond de 43 graden
Celsius. Vera heeft zich uitstekend geweerd
binnen het project dat zij voor een groot deel
alleen heeft moeten uitvoeren. Zowel de
docenten en de leerlingen waren stapelgek op
haar en er heeft menig traantje gevloeid bij
haar afscheid. De tomaten, waar Vera gek op is,
dreven in het schaaltje.

Beste leerlingen Nica-dag 2010
Klas 1b2
Klas 1b5
Klas 2b1
Klas 2b3
Klas 2b4
Klas 2b4

Dennis de Graaf
Thibo Bal
Deborah Slüter
Imaen el Hamdaoui
Zoë Makodi
Bas van Haalen

3HVb / 3HAk
Salija Shakunthararasa
3ZWb / 3ZWk
Zeyneb Cigdemli
3SYM
Dylan Olieslagers
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€ 185,19
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€ 151,50
€ 105, -
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School terug in de originele Nicaraguaanse
kleuren

Vera en Nicky in het computerlokaal

Klimrots
Vera en Maria Theresa in klederdracht

Beste klassen
Klas 1 b5
Klas 2 b4
Klas 3 Sym

€ 683,26
€ 1.042,60

€ 345,05

Totaal opbrengst Nicadag € 7903,95

Adios Orlando, qué lástima !!!

Allemaal hartstikke bedankt voor jullie inzet en
jullie buitengewone geweldige prestatie.
Stichting Salto Adelante
Jan Hein Hoftijzer & Norbert Klein Goldewijk
Janine Klein Willink, Wilbert van Rijen, Ron
Bogaerts

