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De kleuterschool (februari 1996)

Lidy Hoftijzer zal giften bij haar afscheid van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ten
goede laten komen aan onderstaand
onderwijsproject in Managua.

Historie
Sinds 1989 is een Nederlandse Stichting, Salto
Adelante, verbonden aan het Mondial College,
actief in Nicaragua. Zij ondersteunde daar de
eerste jaren kleine onderwijsprojecten. In 1995
is zij
in overleg met de Nederlandse
Ambassade in Managua begonnen met de
bouw van een kleuterschool in barrio Laureano
Mairena, een van de armste wijken van de
hoofdstad. Dit project liep goed en al spoedig
was er vraag naar een lagere school. In 1998
en 2000 heeft de stichting een volledige
basisschool gerealiseerd. Ook is er een
sportterrein aangelegd (Cancha) en is in 2004
is een weeshuis gerealiseerd.

Nieuwbouw lagere school (november 2000)
en computerlokaal

Onderstaande foto geeft de
onderwijsvoorziening van vóór 1995 weer.

buitenles

Zie ook onze website:

www.saltoadelante.com
speelkwartier

Stagiaires
Ook lopen sinds 2007 studenten van de HAN
stage in ons onderwijsproject. Dit betreft
studenten van de lerarenopleiding. Zij
begeleiden de docenten daar op het gebied
van
vakdidactiek,
orthopedagogiek
en
gezondheid. Geven ook zelf les. Ook is er
grote behoefte aan ondersteuning van
sportonderwijs en Computer- en Engels
onderwijs. Studenten en vrijwilligers zijn van
harte welkom in ons project.

Uitdelen warme maaltijd

Orthopedagogen Marjet en Nynke in
overleg met directrice

Adoptie
Ook hebben we al een reeks van jaren een
adoptieprogramma waarbij je een kind
financieel kunt adopteren en zo de
mogelijkheid geeft om onderwijs te volgen en
dagelijks een warme maaltijd krijgt op school.
Vraag bij de stand om een adoptieformulier.

Op dit moment wordt er 1 project
uitgevoerd voor een bedrag van
€ 5000, -.
Het betreft een eetzaal zodat de kinderen
rustig aan tafel hun eten kunnen opeten zonder
door andere kinderen ondersteboven te
worden gelopen en het eten van de grond
geschraapt moet worden voor ze verder
kunnen gaan met die oh zo belangrijke
maaltijd.

eetzaal
De Stichting Salto Adelante is u dankbaar voor
uw bijdrage aan het project. Heeft u vragen
over het project dan kunt u die rechtstreeks
stellen via info@saltoadelante.com of aan Lidy
en Jan Hein Hoftijzer

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

