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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. 

Zie ook: www.saltoadelante.com 
 

LBSNN 
Zoals al bekend was, zijn de projecten voor dit 

jaar (2009) afgewerkt en zijn ook definitief 

goedgekeurd door de LBSNN. 

Hieronder een aantal foto`s die onze 

contactpersoon Bart van der Meulen stuurde.  

 

 
omheining 

 

 
aula en directiekamer 

 

Het zal opvallen dat we de kleuren blauw en 

wit weer terug hebben. Dit is een gevolg van de 

onderhandelingen met het MECD (Ministerie 

van Onderwijs in Nicaragua). 

Wij hebben de school aan het ministerie 

overgedragen onder bepaalde voorwaarden: 

1. het ministerie is verantwoordelijk voor 

het onderhoud. 

2. het ministerie betaalt de salarissen van 

het personeel. 

3. het ministerie bewaakt het 

onderwijsproces. 

De Stichting Salto Adelante blijft 

verantwoordelijk binnen het Colegio Maaswaal 

voor: 

1. het computeronderwijs, 

2. het Engels onderwijs voor alle 

leerlingen, 

3. het onderwijsproces “dynamica”. Dit 

wordt voortgezet samen met de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

 

 
eerste klas 
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Directrice Angela 



Vijf studenten 

Er hebben zich vijf studenten gemeld voor de 

komende periode van medio augustus tot 

oktober 2010 

 

Dit zijn Vera Veldhuizen, Paulien Weijs, 

Nina Geurts, Evy Beek en Liza van der 
Sande. 

 

 
klassefoto`s lagere school 

 

Cancha 
Ook de Cancha heeft een opknapbeurt gehad en 

is uitgebreid met zittribunes aan de noordzijde. 

 

 
basketbal 

 

 
nieuwe tribunes op de achtergrond. 

 
 

ANBI en NGO 

De Stichting Salto Adelante is definitief een 

Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Dat wil zeggen dat alle giften en schenkingen 

aan onze stichting belastingtechnisch aftrekbaar 

zijn. 

Daarnaast zijn wij in Nicaragua een NGO. Dit 

wil zeggen dat wij een Niet Gouvermentele 

Organisatie zijn. 

Een niet-gouvernementele 
organisatie (of NGO, ook wel non-
gouvernementele organisatie) is 
een organisatie die onafhankelijk is van 
de overheid en zich op een of andere 
manier richt op een verondersteld 
maatschappelijk belang zoals onderwijs 
en gezondheidszorg. 
 

De komende periode gaan we ons richten op de 

uitbreiding van de school en de daarin 

opgenomen dokterspost voor de noodzakelijke 

medische zorg. 

Er komt nu blijkbaar schot in het gekissebis 

over de eigendomsrechten van de grond naast 

de school waar de beoogde nieuwbouw moet 

plaatsvinden. 

 

Wij wensen allen, namens het bestuur, 

een goed, gezond en vooral 

 
Jan Hein Hoftijzer, Janine Klein Willink, 

Norbert Klein Goldewijk, Ron Bogaert en 

Wilbert van Rijen 


