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Juni 2006 
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. 
 

De Nicaragua-dagen zijn met gemengde 
gevoelens verlopen. 
Over de opbrengst van het Maaswaal Junior College 
(Wijchen) en het Maaswaal College aan de 
Streekweg mogen we echt niet klagen. De leerlingen 
hebben hun uiterste best gedaan met een fantastisch 
resultaat ( ± € 10500, -). 
 

Streekweg 
De weersomstandigheden gooiden roet in het eten. 
Op de Streekweg moest in verband met de examens 
van de 4e jaars het programma afgeblazen worden. 
De weersverwachtingen waren slecht en we konden 
op die dag niet het gebouw in. Geluidsoverlast zou 
de examens verstoren. Dit schooljaar zit er geen 
vervangende dag meer in wegens het overvolle 
programma de laatste weken van het schooljaar. 
De winnaars voor een etentje in het Klokkenberg 
restaurant zijn: 
Klas 1A4 
Klas 2A5 
Klas 3BTB+K 
 
De best scorende leerlingen voor de NEC wedstrijd 
+ bezoek aan Sky-box van het ROC-Nijmegen zijn: 
Uit klas 1A4   
Uit klas 2A5  
Uit klas 3LWT Yusuf Karamat € 288,- 
 

 
Harrie test een van de krotwoningen. 
 

Oosterweg, Maaswaal Junior College 
Een team van enthousiaste medewerkers en 
leerlingen heeft een geweldig succes behaald.  
Ruim € 5500,- bijeengebracht. 

Op dinsdagmiddag begon men daar met het bouwen 
van krotwoningen en werd de leefstijl aangepast aan 
de daarbij behorende armoede zo als het dagelijkse 
leven in barrio Laureano Mairena is. 
Geen luxe, geen snoep, geen mobieltjes etc. Daar 
voor in de plaats Gajo Pinto (rijst met bonen) en 
water in plaats van cola. Geen TV maar spelletjes 
doen met elkaar om de avond door te komen. 
 

 
Basketbal, favoriete sport op de cancha. 
 
De winnaars voor een etentje in het Klokkenberg 
restaurant zijn: 
Klas 1L1 
De best scorende leerlingen voor de NEC wedstrijd 
+ bezoek aan Sky-box van het ROC-Nijmegen zijn: 
Uit klas 2B1 
Uit klas 1L1 
 

 
Circus Colourful City Nijmegen 
De leerlingen van de Streekweg maken zich deze 
weken nog verdienstelijk door het schilderen van 
barbecueschorten voor de aankleding van het 
feestterrein aan de van Apelterenweg in de wijk 
Dukenburg.  
Het Circus komt weer in de stad, en wel in 
Dukenburg. Circus Colourful City, altijd op zoek naar 
kortsluiting tussen stadbewoners uit de hele wereld gaat 
nu de samenwerking aan. Samen met Dukenburg maken 
we een prachtig programma dat we gaan presenteren 
tijdens een nieuwe grote Stadspicknick onder de titel 
‘Dynamisch Dukenburg’. 
Van het Maaswaal College wordt ook medewerking 
verwacht. Schrijf je naam op de lijst in de 
docentenkamer en leerlingen kunnen zich opgeven bij 
hun mentor. 
 
Namens de stichting Salto Adelante.  
Jan Hein Hoftijzer 
      


