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April 2004 
 
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. 
 
Jaarekening Stichting Salto Adelante 
01-01-2003 / 31-12-2003 
Inkomsten     
In kas rek. 209   € 19764,35 
In kas rek. 025        11678,10 
In kas bouwrek. 966       6269,46 
Acties Leerlingen       8137,00 
Kasstortingen door bedrijven      7576,98 
Rente           406,49 
Bijdrage Grietje Verkleij           1350,00 
Schenkingen        6412,50 
Ontvangen reisgeld lln.+ doc  
en medicijnen, verzekeringen          2564,54 
Adoptieplan        7830,26 
Diverse ontvangsten         300,00 
Retour ontvangen projectgelden      9919,53 

_________ 
Totaal    € 82209,21
   
Uitgaven 
Projectgelden BLM  €  26518,03 
Kosten Nicaragua-dag 2002       1028,04 
Nicaragua-reis Leerlingen          17623,10 
Kamer van Koophandel                     29,64 
Accountantskosten          476,00 
In kas rek. 209       16980,57 
In kas rek. 025          15985,74 
In kas bouwrek. 966        3568,09 
    __________ 
Totaal     €  82209,21 
 

 
feestelijke ingebruikname vernieuwde cancha 
 
Nieuwe projecten 
Inmiddels is alweer € 13400, -  (U$ 16500, -) 
overgemaakt voor de drie nieuwe projecten, 
waaronder het weeshuis voor Jolanda Perez, 

uitbreiding cancha en verbetering computerlokaal 
om cursussen te kunnen geven en examens af te 
nemen. 
Er is ook een nieuwe 2de  kleuterklas geformeerd. 
Twee nieuwe personeelsleden zijn erbij gekomen: 
Een kleuterjuf en een computerlerares. 
 
Nicaraguadag in Wijchen en Nijmegen 
De leerlingen van het Junior College gaan op 28 en 
29 april in Wijchen diverse activiteiten ondernemen 
om heel veel geld in te zamelen voor de nieuwbouw 
van een medische post (kosten 20000 dollar) in 
barrio Laureano Mairena. De Nijmeegse vestiging 
van het Maaswaal College gaat op 29 april met 
workshops en sportieve activiteiten aan de slag. 
De leerlingen in Wijchen gaan hand in hand staan 
rondom het kasteel om het wereldrecord kasteel 
omarmen te vestigen, 
Een dertigtal leerlingen bouwen een sloppenwijkje 
en gaan er ook slapen. Zo hopen zij iets te ervaren 
van de armoede in Nicaragua. Zij eten ook het 
traditionele “gayo pinto”. Rijst met zwarte bonen. 
 

  
Sloppenwijk 
 
Ze gaan schoenen poetsen, water en cola in plastic 
zakjes verkopen en zelfgemaakte Nicaraguaanse 
hapjes. Ook krijgen zij een lesbrief over Nicaragua. 
 

De uitdaging 
De leerling van elke jaarlaag in 
Nijmegen en van elke jaarlaag in 
Wijchen met de hoogste opbrengst 
krijgt in het nieuwe voetbalseizoen 
2004 / 2005 een VIP-behandeling 
bij NEC. 
De klas met de hoogste score in de 
onderbouw en in de bovenbouw 
krijgt een geheel verzorgt diner in 
het klokkenbergrestaurant. 
Succes 
 
Namens de stichting Salto Adelante bedankt voor 
jullie inzet de komende 2 weken. 
Jan Hein Hoftijzer 


