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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 schoolprojecten in Managua te 
Nicaragua. 
 
Het lijkt ons goed om u van vier zaken op 
de hoogte te stellen. 
 
1.  Stichting 
 
Bij notaris Frieling in Beuningen is de 
stichtingsakte gepasseerd voor de Stichting 
"Salto Adelante". Het Nicaragua-comité 
van het Maaswaal College behoort hiermee 
tot het verleden. 
Wij verzoeken u om vanaf heden uw 
stortingen voortaan te voldoen op 
onderstaande wijze: 
 
ABN/AMRO 528978209 
Stichting "Salto Adelante" 
t.n.v. J.H. Hoftijzer, penningmeester  
Streekweg 21 
Nijmegen 
 
2.  Zeecontainer Nicaragua 
 

 
 
Deze container is beschikbaar gesteld door 
Las- en Constructiebedrijf Ton van Eck uit 
Weurt en de Firma Alewijnse uit 
Nijmegen. De leerlingen van 3 Mavo gaan 
de container schilderen in de blauwe en 
witte kleuren van het Colegio Maaswaal. 
De container blijft in Nicaragua en zal daar 
dienst gaan doen als gezondheidscentrum 

voor de wijk Laureano Mairena en wordt 
geplaatst binnen de muren van ons Colegio 
aldaar. 
 

 
 
Boven: Esmeralda, Koen, Pieter, Leroy en 
Maykel. 
Onder: Kaman, Bente, Ramona, Arvind, 
Sanjay en Hanneke. 
 
De schilderploeg, gesponsord door diverse 
bedrijven, gaat eind mei aan de slag. De 
ploeg krijgt vakkundige ondersteuning van 
ELK Schilderwerk. 
 
De inhoud van de container zal bestaan uit: 

• schoolmeubelen 
• computers 
• kleding 
• medicamenten 
• schrijfbenodigdheden 
• etc. 

 
Op 28 mei zijn de leerlingen van 3 Mavo 
begonnen met het ontvetten van de 
zeecontainer. Deze week zal het meeste 
werk gedaan moeten worden in goed 
overleg. 
 

 
Esmeralda, Hanneke en Kaman in overleg 
 



 

 
Koen en Maykel zonnen op het dak 
 
Het is een hele klus. Het ontvetten was een 
waar waterfestijn. Het schuren en 
bewerken met de staalborstel was minder 
leuk. Ze waren immers gevraagd om te 
schilderen en de persoonlijke make-up was 
mooi meegenomen. 
 

 
Sanjay lust er wel pap van. 
Arvind geeft Kaman verfinstructie. 
 
Het opknappen van de zeecontainer en de 
transportkosten naar Nicaragua worden 
gesponsord door: 
 
Firma Alewijnse, Nijmegen 
Las- en Constructiebedrijf van Eck, Weurt 
Elk Schilderwerk, Wijchen 
Modderkolk bv, Wijchen 
Firma van Rosmalen, Wijchen 
Smit transformatoren, Nijmegen 
Nesu schoonmaakbedrijf, Nijmegen 
Firma Goorsenberg, Nijmegen 
Firma Romijnders / van Berkel, Nijmegen 
Firma Kropman, Nijmegen 
RTP, Druten 
Jame Janssen meubelen, Wijchen 
Firma Moors, Bergharen 
BORN bouwopleiding, Nijmegen 

 
3.  Extern Consultant 
 
In Nicaragua hebben we ons inmiddels 
verzekerd van de steun van Bart van der 
Meulen. Bart werkt daar o.a. voor de 
stichting stedenband Nijmegen-Masaya. 
Bart woont reeds sinds 1994 in Nicaragua 
en is goed op de hoogte van de situatie ter 
plaatse. Hij helpt ons bij het opzetten van 
een stichting of vereniging aldaar waarin 
onze projecten worden ondergebracht en 
waarbij de betrokkenheid van de wijk het 
beste tot zijn recht komt. 
 
Naast de Movimiento Communal (politiek 
getint) is inmiddels een groep mensen 
actief, die zich wil inzetten voor de school 
en andere sociale aspecten in de wijk op 
basis van gelijkwaardigheid voor alle 
bewoners van de wijk. Met onze steun 
hebben zij de vereniging "Barrio 
Laureano Mairena" opgericht. Dit 
bestuur bestaat uit: 
Voorzitster: Aurora Silva (doña Yoya) 
Vice-voorzitster: Nelly Espinoza 
Penningmeester: Juan Enrique Moraga 
Secretaresse: Sofia Pardo 
Woordvoeder: Mario Jose Campbell 
 
Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes 
en hopen op een prettige samenwerking. 
 
4. Opening nieuw bedrijfspand 
    Aannemersbedrijf van Bergen  
    te Beuningen. 
 
De directie zal bij de opening van haar 
nieuwe kantoor op 21 juni a.s. ons project 
bij de genodigden onder de aandacht 
brengen en stelt de giften ter beschikking 
van ons project in Nicaragua. Het is de 
eerste aanzet tot de oprichting van een 
technische school in de wijk. Wij zijn ze 
daarvoor zeer erkentelijk. 
Wij hopen dat dit initiatief door andere 
bedrijven zal worden overgenomen. 
 
Namens de stichting Salto Adelante, 
Jan Hein Hoftijzer    
 


