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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 
 

Studenten Han 
Evy en Vera gaan 2 maanden in ons project 

assisteren met het onderwijsproject 

“Dynamica” 

Zij gaan het avontuur aan om twee maanden in 

een ontwikkelingsland te werken en te wonen 

en een bijdrage leveren aan onderwijs-

vernieuwing. 
 

 
 

 
 

Historie 
Sinds 1989 is een Nederlandse stichting, Salto 

Adelante, actief in Nicaragua. Zij ondersteunde 

daar de eerste jaren kleine onderwijsprojecten. 

In 1995 is zij  in overleg met de Nederlandse 

Ambassade in Managua begonnen met de 

bouw van een kleuterschool in een van de 

armste wijken van de stad. Dit project liep 

goed en al spoedig was er vraag naar een 

lagere school. In 1998 en 2000 heeft de 

stichting een volledige basisschool 

gerealiseerd. 

Onderstaande foto geeft de situatie van 

vóór 1995 weer. 

 
 

De inmiddels gerealiseerde schoolgebouwen. 

 
De kleuterschool (februari 1996) 
 

 
Nieuwbouw lagere school (november 2000) 
 

Op dit moment wordt er één project 
uitgevoerd voor een bedrag van € 9000, -. 
Betreft: 
 

Computerlokaal 
Het computerlokaal wordt volledig 

gerenoveerd en voorzien van nieuwe 



computers. De oude computers zijn inmiddels 

8 jaar oud en afgeschreven 
 

Sportveld 

Dit is nu gerenoveerd en uitgebreid. Er zijn 

nieuwe tribunes bijgebouwd. 
 

Aanschaf van nieuw aanvullend 

meubilair voor de klassen. 
De school wordt momenteel bezocht door 

275 leerlingen en heeft men een tekort aan 

100 leerlingensetjes (pupitres). 
 

Uitbreiding school 
Het ministerie van onderwijs is nog in 

onderhandeling over de grond naast de 

bestaande school om uitbreiding van de 

school te regelen en een gezondheidspost. 

Daarvoor voeren wij nu actie 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

DOEN, DOEN, DOEN 
 

Adopteer op financiële basis een 
kind en geef het de kans om naar 
school te gaan. 
 

Adoptie kost € 12,50 per maand. 
 

De Stichting Salto Adelante is een 
ANBI en daardoor is uw bijdrage 
aftrekbaar van de belasting. 
 

 
 

Contracten staan op de website. 

www.saltoadelante.com 
 

De opbrengst van de Nica-stand tijdens de 

“Open Dag” was € 219,35 

 

 

Namens het bestuur: 

 

Dank aan de leerlingen die hieraan hebben 

meegeholpen. 

 
 

 
 

 

Van links naar rechts: 
Jan Hein Hoftijzer, voorzitter Salto Adelante 

Vera Velthuizen 

Truus Hermans, docent Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen, Evy van Beek 
 

 


