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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. 
 
21 December 2005 
Vandaag kreeg ik van Bierman Aitton 
Waiboer Advocaten en Notarissen uit Tiel, 
het bericht dat zij de individuele kerstgroet aan 
hun clienten  omzetten in een gift ten behoeve 
van het goede doel. In hun nieuwsbrief 
RechtVaardig (4000 exemplaren) besteden ze 
aandacht aan onze stichting. Dit jaar steunen 
zij de “stichting Salto Adelante”. Het bedrag 
dat zij doneren wordt aangewend voor de 
aanschaf van medische apparatuur voor de 
medische post (Puesto de Medico) in de wijk 
Laureano Mairena. Het spreekt vanzelf dat wij 
dit initiatief hogelijk waarderen en ook de 
kinderen in de wijk zijn blij met dit initiatief. 
Het zal zeker de kindersterfte drastisch 
verlagen in de toekomst. 
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Nieuw Logo 
Zoals u kunt zien heeft onze stichting een 
nieuw logo. Het is gratis ontworpen door 
Reclamebureau Hermens Communicatie BV 
uit Druten. De medewerker van het bureau, die 
het logo heeft bedacht, is Damiaan Renkens, 

een oud leerling van mij uit de jaren zeventig 
van de Scholengemeenschap Wijchen. 
 
Nicaraguadag 
De Nicadag 2005 heeft weer een fantastisch 
bedrag opgebracht, te weten € 10000, -  
Jaarlijks zijn wij aan onderhoud van de 
gebouwen, lesmaterialen voor de school, 
salarissen onderwijzend personeel, het 
weeshuis en het in stand houden van de cancha 
ongeveer het bovengenoemde bedrag kwijt. 
Nieuwe projecten moeten dus gefinancierd 
worden uit extra inkomsten via sponsoring van 
bedrijven en de financiële verdubbeling van 
goedgekeurde projecten door het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 
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Namens al deze kinderen hartelijk dank 
voor uw steun en zij hopen in de toekomst 
op u te mogen blijven rekenen. 
 

Website 
De website wordt grondig vernieuwd door 
internetbedrijf Kees Eggink uit Bergharen 
en Reclamebureau Hermens Communicatie 
BV. Uit Druten. Zij doen dit gratis en 
houden de website ook up-to-date. 

www.saltoadelante.com 
 

De stichting Salto Adelante, het Colegio 
Maaswaal en de vereniging Salto Adelante 
Laureano Mairena wensen u allen een prettig 
kerstfeest en een goed en gezond 2006. 
 

Namens het bestuur van de Stichting Salto 
Adelante, 
 
Jan Hein Hoftijzer, Janine Klein Willink, Jan 
Hendrix, Wilbert van Rijen, Tom Pelser, 
Norbert Klein Goldewijk en Afke Boschma. 


