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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. 
 
De situatie in december 1995 

 
Een aardig vergelijk met onderstaande foto. 
 
Zeecontainer aangekomen (okt. 2002) 

 
Op 21 december 2001 vertrok de container uit 
Nijmegen. Nu tien maanden later en veel lobbyen 
met de diverse overheden is de container op onze 
zusterschool Colegio Maaswaal aangekomen. 
 
2 Projecten 

 
Met de aankomst van de container ontstaan er gelijk 
nieuwe behoeften. Het bestuur liet ons snel weten 
behoefte te hebben aan een computerlokaal met 
toebehoren. Zij willen computerles gaan 
verzorgen, niet alleen voor de kinderen op school 
maar ook voor volwassenen in de avonduren. Zij 
kunnen op die manier zelf geld gaan genereren. 
Kostenplaatje € 5228, - 
 

Al eerder was er een verzoek om een sportterrein 
bij de school aan te leggen (zie pamflet foto). 
Overdag te gebruiken door de leerlingen en in de 
avonduren en de weekends door de wijkbewoners. 
Ze willen de jongeren in de wijk zinvol vermaak 
bieden en op die manier het drugsgebruik binnen 
deze groep tegengaan. Kostenplaatje € 3549, -. 
 
Beide projecten zijn ingediend bij de LBSNN voor 
een subsidie van 50%. Als het project op 9 
december a.s. wordt goedgekeurd, kan in januari 
met beide projecten gestart worden. We zoeken nog 
dekking voor € 2000, -. 
 
Leerlingenreis Nicaragua 

 
Evenals in het voorjaar van 1999, gaan van 
22 april tot 13 mei 2003 leerlingen en leerkrachten 
naar het Colegio Maaswaal in Managua. In februari 
willen wij het bedrijfsleven hiervoor om 
ondersteuning vragen. Het reisschema ligt al vast: 
22 april, vertrek 10.20 uur vanaf Brussel, via New 
York en Houston naar Managua, aankomst 19.58 
uur plaatselijke tijd. (In Nederland is het dan zes 
uur later) 
12 mei vertrek 07.40 uur plaatselijke tijd vanaf 
Managua, via Houston en New York naar Brussel, 
aankomst 13 mei om 08.20 uur. 
 
Kerstactie 

 
In de onderbouw en bovenbouw van het Maaswaal 
College en het Junior College zal de komende 
veertien dagen veel aandacht besteed worden aan 
ons project middels lesbrieven en een kerstactie. 
 
Namens de Stichting Salto Adelante wens ik u 
allen prettige kerstdagen en een  
Próspero Año Nuevo  
Jan Hein Hoftijzer 
 
 


