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Doelstellingen / opzet / gerealiseerde projecten 
  

In 1989 werd de toenmalige Wijchense Scholengemeenschap in een kerstactie betrokken bij een 

kleinschalig bouwproject in Managua. De eerste grote actie in barrio Laureano Mairena, één van de 

armste wijken in Managua, omvatte het bouwen van een kleuterschool samen met de Nederlandse 

Ambassade aldaar. In de loop der jaren is deze eerste aanzet tot hulp uitgegroeid tot een 

veelomvattend onderwijs-, voeding-, en medisch project. In 1998 werd het dak van de school door de  

verwoestende kracht van de orkaan Mitch weggeblazen. De stimulans om de hulp te 

professionaliseren en uit te breiden werd vooral veroorzaakt door het bezoek dat het bestuur van Salto 

Adelante samen met een groepje leerlingen in 1999 en 2003 ter plekke heeft afgelegd. De schrijnende 

onderwijs-, medische- en sociale situatie werd toen in alle hevigheid duidelijk en motiveerde zowel de 

leerlingen van onze scholengemeenschap als de docenten om het hulpprogramma uit te breiden.  

  

De Wijchense Scholengemeenschap is in de loop der jaren opgegaan in het Maaswaal College en is 

momenteel onderdeel van het Mondial College te Nijmegen. De leerlingen van de VMBO afdeling 

van deze Scholengemeenschap hebben middels sponsoracties in de afgelopen 25 jaar voor 

substantiële bedragen ten behoeve van ons project in Managua gezorgd. Maar ook de financiële 

adoptie van kinderen uit de wijk in Managua door particulieren is een onmisbare poot in de 

financiering van de opgezette projecten. Ook zijn er incidenteel bedrijven die via een schenking het 

werk van Salto Adelante steunen.  

  

Het aanvankelijk zeer kleinschalige hulpproject is in de loop van de afgelopen jaren uitgegroeid tot 

een ambitieuzer project dat wij binnen de kaders van onze organisatie nog kunnen realiseren. Het 

speerpunt ligt op de ontwikkelingskansen die kinderen en jonge mensen in de wijk Laureano Mairena 

middels ons project geboden krijgen. Daarin is goed- en op de huidige tijd toegesneden onderwijs een 

zéér belangrijke voorwaarde om dadelijk over enig reëel toekomstperspectief te kunnen beschikken.   

  

Wij hebben binnen ons project een kleuterschool, een school voor basisonderwijs, en afhankelijk van 

het leerlingenaanbod ook een afdeling voor voortgezet onderwijs. Om de toekomstmogelijkheden te 

optimaliseren hebben wij naar hun maatstaven goed geoutilleerde klaslokalen die voorzien zijn van 

nieuwe moderne computers en wordt er tevens Engels gedoceerd. Een samenwerkingsverband met de 

Hogeschool Arnhem Nijmegen zorgt ervoor dat er vanaf 2007 jaarlijks studenten van de 

lerarenopleiding naar Managua vertrekken om het didactisch- en pedagogisch klimaat binnen de 

schoolafdelingen te optimaliseren en te waarborgen. Ook streven wij er naar om studenten 

lichamelijke oefening, studenten verzorging en orthopedagogen in opleiding naar ons project te 

krijgen. Om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen hebben wij ons in de afgelopen jaren 

ingespannen om de school in Managua onder auspiciën van het MECD ( ministerie van Onderwijs in 

Nigaragua ) te laten vallen. Deze inspanning is beloond in 2011. Het ministerie betaalt nu de docenten 

uit, controleert het lesprogramma en ziet het Colegio Maaswaal als een kweekvijver voor nieuwe 

docenten. Wij zorgen voor alle randvoorwaarden.  

 

Ontwikkelingskansen zijn ook van sociale- en gezondheidsaspecten afhankelijk. Een zorgelijk aspect 

was de ondervoeding van kinderen in de wijk Laureano Mairena. Wij zijn met de bestrijding daarvan 

begonnen door middel van een voedselproject voor alle leerlingen van deze school. Het 

multifunctionele lokaal is inmiddels in 2014 gerealiseerd. Voor het overige is geld gereserveerd voor 

de uitbreiding van het aantal klaslokalen. 

Helft van onze schoolgebouwen is inmiddels vervangen door nieuwbouw. 

 

 



Een ander aspect is het voorkomen van drugsverslaving en het bieden van sociale cohesie binnen de 

wijk. Aan beide aspecten hebben wij invulling gegeven door het realiseren van een “Cancha”. Er was 

vraag naar een door muren omgeven betonnen basketbalveld. Muren moeten verhinderen dat in 

regentijd het basketbalveld  onderloopt. De betonnen tribunen aan de zijkanten geven de kans aan de 

wijkbewoners om hier wijkvergaderingen en wijkbijeenkomsten te houden. Jonge mannen vullen nu 

hun vrije tijd ’s avonds in met basketbal en andere sporten op de Cancha, in plaats van te vervallen in 

de lethargie die drugs in hun leven bracht. Ook deze cancha is geheel vernieuwd in 2015. 

  

Binnen het sociaal-medische heeft o.a. ‘family-planning’ en de voorlichting over en de behandeling 

van Soa’s onze aandacht. Hiervoor willen wij in de wijk een “puesto medico” met een arts en 

verpleegkundige gerealiseren. Dit is zo opgezet dat in de weekenden een schoollokaal beschikbaar is 

voor gezondheidszorg.  

  

Tijdens de bezoeken aan de wijk door bestuursleden samen met leerlingen van onze eigen 

Scholengemeenschap werden wij pijnlijk geconfronteerd met het verschijnsel “wegwerp kinderen”. 

Dit zijn baby’s en peuters die gedumpt zijn op de verschillende markten of  ’s nachts voor de deur 

van deze of gene worden gelegd. Meestal is de moeder een vrouw zonder economische voorwaarden 

voor een bestaan, of het zijn jonge prostituees die tegen hun zin in zonder condooms hun werk doen 

en daardoor zwanger zijn geraakt.   

Een oudere vrouw die in de wijk Laureano Mairena woont had zich over zo’n 15 van deze kinderen 

ontfermt. Voor dit doel had zij haar laatste bezittingen te gelde gemaakt. Om zowel voor haar als voor 

de kinderen die zij onder haar hoede heeft genomen menswaardige woon- en leefomstandigheden te 

creëren hebben wij in 2004 een ‘weeshuisje’ gerealiseerd. Voeding, het kunnen bezoeken van de 

school en kleding worden door ons verzorgd.  

  

Met de afdeling internationalisering van de HAN is een verdergaande samenwerking gestart om de  

docenten in Managua te trainen en het onderwijs aantrekkelijker te maken. Vanaf 2007 gaan 

studenten van de lerarenopleiding en de pabo in ons project stage lopen. Ook studenten van andere 

hogescholen en de universiteit Groningen hebben er inmiddels hun stagesporen achtergelaten. 

 

In 2017 zal door de UCA (Universidad Centroamericano) en IDEUCA voor onze school en twee 

andere scholen uit de omgeving van Barrio Laureano Maireno een scholingsproject voor docenten 

gestart worden. De stichting Salto Adelante zal dit project financieel ondersteunen. 

 

Het bestuur 


