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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. 

Vrijwilligster Grietje keert terug.  

 
Grietje Verkleij, links op de foto, is inmiddels 
een jaar in Nicaragua geweest en keert 18 
oktober terug in ons koude kikkerland. Ze 
heeft veel en goed werk verricht voor de 
stichting Salto Adelante.  
De cancha (sportveld), tevens sociale 
ontmoetingsplaats voor de wijk, is verbeterd en 
de school heeft een grote opknapbeurt gehad. 
Het computerlokaal is aangepast en zijn er 
nieuwe printers en window- programma`s 
geïnstalleerd. 
 
Het oude weeshuis 

 
Onder haar bezielende leiding is het weeshuis 
uit de grond gestampt. In mei zijn er nog 
onderhandelingen gevoerd door 
ondergetekende en daarna is Grietje samen met 
de aannemer voortvarend aan de slag gegaan. 
Nog vlak voor mijn vertrek naar Nederland 
kon ik symbolisch de eerste paal slaan. 
Yolanda Perez, de moeder van al die  weesjes, 
was dolblij en sjouwde, ondanks haar leeftijd, 
met materialen. Het resultaat mag er dan ook 
zijn. Twee weken terug ontving ik de foto`s. 
 
 
 

Er moet gewerkt worden. 

 
Yolanda helpt een handje mee. 
 
De eerste paal 

 
Ondergetekende en de aannemer. 
 
in aanbouw 

 
 
Het nieuwe weeshuis 

 



 
Woonkamer met roomdevider en op de 
achtergrond de keuken. 
 

 
Een van de slaapkamers met stapelbedden 
 
Ze heeft wijkonderzoeken verricht en overleg 
gevoerd met de gemeente Managua en de 
diverse ministeries. Haar laatste opdracht was 
het voorbereiden van de bouw van een 
medische post in de wijk. De uitkomst daarvan 
zullen we de komende weken bespreken. Ook 
heeft ze zich ingezet voor de verbetering van 
de leefbaarheid in de wijk. Ze heeft engelse les 
gegeven op school en is de uitdaging  
aangegaan om mensen in de wijk te motiveren 
tot het opzetten van eigen initiatieven waarmee 
ze geld kunnen verdienen om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Donna Yoya en 
haar dochters druk met hun huisnijverheid. 

 
Armbandjes en tasjes voor de verkoop 
 

 
Het schoolbestuur en de directrice. 
Zij willen iedereen bedanken voor alles wat 
dankzij de prachtige bijdragen uit Nederland 
tot stand komt in Nicaragua en in het bijzonder 
in Barrio Laureano Mairena. 
Uit: “Meer dan een kus” van priester-schrijver 
Theo Klomberg 
Met een creatieve geest zijn we in Nicaragua 
opnieuw bezig ons origineel project van leven 
te weven, waarmee we ons de komende jaren 
kleden. De draden van ons weefsel hebben de 
kleuren van respect en verdraagzaamheid, de 
kleuren van volharding en solidariteit, kleuren 
van tranen en lachen, van zweet en bloed, de 
kleuren van strijd en verwachting. Kleuren die 
met de loop van de jaren niet verbleken. 
 
Namens het bestuur van de stichting Salto 
Adelante,  Jan Hein Hoftijzer 


