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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 

 

Nieuw toiletgebouw 
En extra opslagruimte. 
Inmiddels is het nieuwe toiletgebouw 
opgeleverd en kunnen de kinderewn en de 
leerkrachten weer op een fatsoenlijke 
manier naar het toilet. 
Zoals vermeld in nicabulletin 32 zijn wij de 
subsidie voor onze projecten kwijt. 
De nieuwe regering Rutte (VVD-CDA) 
heeft alle subsidies gestopt. Dat betekent 
voor ons dat wij dit jaar 50% mislopen op 
een reeds toegezegde en uitgevoerde 
investering van € 9000, - 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Pas op de plaats 
Wij zullen de komende jaren dus 
voorzichtig aan moeten doen met het 
uitvoeren van nieuwe projecten. 
Jaarlijks zullen wij wel uitvoering blijven 
geven aan: 

 Computeronderwijs voor alle 
leerlingen, 

 Engels onderwijs aan alle 
leerlingen, 

 Activerende didactiek in 
samenwerking met de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. 

 De aanschaf van didactische 
materialen, 

 Ontwerpen van lesmateriaal. 
 

Mochten er lezers zijn die ons in deze 
tegemoet willen en kunnen komen met 
het onvoorziene tekort dan houden wij 
ons van harte aanbevolen. Uw gift is van 
harte welkom op rekeningnummer: 
 

ABN/AMRO 52.89.78.209 
STICHTING SALTO ADELANTE 

t.n.v. De Penningmeester 
 

 
 

http://www.saltoadelante.com/


 
Dank aan: 
Wil Burgers 
Wil heeft afscheid genomen van het 
onderwijs op het Maaswaal College en 
een schenking gedaan van € 500, - 
Wil en zijn vrouw zijn ook al sinds het 
begin van ons project adoptie-ouders en 
op die manier bijdragen aan het welslagen 
van ons project. 
 

Jan Hein Hoftijzer 
Ook ik ga met pensioen en heb afscheid 
genomen van het Mondial College. De 
opbrengst van het afscheid van € 1045, - 
is gestort op de rekening van Salto 
Adelante. 
Ik blijf wel voorzitter van de stichting en in 
die zin betrokken bij het project. 
Op school is Norbert Klein Goldewijk het 
aanspreekpunt voor de stichting. 
 

Nadja en Rob in Nicaragua 
De docenten zijn erg dankbaar met onze 
komst. Van Christian hoorden we 
bijvoorbeeld dat ze al maandenlang aan 
het aftellen was. Bij het voorlezen van de 
brieven van de studenten van vorig jaar, 
hadden docenten de tranen in de ogen en 
ook waren ze erg blij mer de mini-
stroopwafeltjes uit Nederland.  
 
Uit het gesprek dat we hadden met de 
docenten bleek dat ze allemaal door ons 
geholpen willen worden. Dat er niet 
enkele, maar alle docenten hulp krijgen, 
vonden ze dan ook erg fijn. 
 
Ook de kinderen zijn erg dankbaar. 
Wanneer we een lokaal instappen lachen, 
klappen én kijken deze chocolade-kindjes 
ons allemaal heel lief aan. Wanneer we uit 
het lokaal weglopen, wanneer we over de 
speelplaats lopen of wanneer we op straat 
lopen, roepen de kindjes 'thank you', 
'gracias' en 'adios'. Nadja en ik krijgen 
iedere dag wel iets van kinderen. De ene 
dag zijn het kleurplaten (met 'I love you), 
een ander moment een chocoladereep en 
Nadja kreeg ook al een ketting, oorbellen 
en armbandjes.  
Behalve de docenten en de kids zijn ook 
wij dankbaar. Het is een kans die we met 
beide handen hebben aangegrepen. Niet 

iedereen zit zomaar acht weken in een 

krottenwijk om een schooltje te helpen. 
 

 
Nadja en Rob in het gastgezin van de familie 
Urbina met Magaly (dochter) in hun midden. 
 

 
 

 
Beide bovenstaande foto`s zijn op het 
schoolplein genomen. 

 
Nadja en ik zijn nu hier in Managua aan 
het zorgen voor een beetje betere 
'opleiding' van de docenten. Tijdens 
vergaderingen bespreken we theorie over 
orde, 'stilte', het gebruik van nieuwe 
methodes/werkvormen en we bespreken 
natuurlijk een berg nieuwe werkvormen. 
Gedurende de week observeren en sturen 
we de leraren, maar zijn we ook bezig met 
het aanleren van nieuwe methodes, zodat 
die tijdens de vergaderingen onderling 
weer onderwezen kunnen worden. 
 
Namens het bestuur: 
Jan Hein Hoftijzer, Norbert Klein 
Goldewijk, Wilbert van Rijen, Viola Veltien 


