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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. 
 
Wij wensen een ieder een gelukkig 
nieuwjaar en een goede gezondheid in 
2005. 
 
Let op !! 
Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de 
betalingen. Het rekeningnummer is niet 
gewijzigd, maar met ingang van dit jaar is Jan 
Hendrix, docent economie op de locatie Junior 
College van het Maaswaal College, de nieuwe 
penningmeester van de Stichting Salto 
Adelante. 
 
ABN/AMRO 
Rekeningnummer 52.89.78.209 
Stichting Salto Adelante 
t.a.v. de penningmeester Jan Hendrix 
Veld 4 
5751 AR  Deurne 
 
Hij volgt in deze Jan Hein Hoftijzer op die met 
ingang van september 2004 voorzitter is 
geworden.  Geert van Amstel is 15 jaar 
voorzitter geweest en was toe aan een nieuwe 
uitdaging. Onze dank gaat naar hem uit voor 
zijn geweldige inzet in de afgelopen periode en 
hij blijft beschikbaar voor hand- en 
spandiensten met de Nicaraguadagen op het 
Maaswaal College. 
 
WEBSITE 
Vanaf heden is de Stichting Salto Adelante 
nog beter en actueler te volgen op 

www.saltoadelante.com 
 
Tom Pelser is verantwoordelijk voor het in stand 
houden van de website en wij wensen hem 
daarbij veel creativiteit toe. 
 

Nieuwe bestuursleden. 
Jan Hendrix en Norbert Klein Goldewijk zijn de 
nieuwe bestuursleden die met ingang van het 
nieuwe schooljaar zijn toegetreden tot het bestuur. 
Norbert is docent Aardrijkskunde en Geschiedenis 
op het Maaswaal College. 
Wij wensen hen veel succes met de 
werkzaamheden voor onze projecten. 

ADOPTIEKINDEREN 
Dit jaar lopen een fors aantal adoptiecontracten af. 
Wij hopen met deze adoptiefouders nieuwe 
contacten af te sluiten om ons werk in het 
onderontwikkelde Nicaragua voort te kunnen 
zetten. Uit de onderzoeken, die Grietje Verkleij 
tijdens haar verblijf in Nicaragua heeft gedaan, 
blijkt dat voor deze kinderen in de leeftijd van 0 tot 
16 jaar nog veel werk verzet moet worden. 
De adoptiefouders zijn een sterke financiële pilaar 
onder ons werk, naast de inzet van onze leerlingen 
op de Nicaraguadag, die elk jaar wordt gehouden op 
het Maaswaal College in Wijchen en Nijmegen. 
Wij hebben momenteel 70 kinderen in de 
adoptieprocedure en daarvan lopen 30 contracten 
af. Terwijl er nog 50 kinderen wachten op uw steun 
om naar het Colegio Maaswaal te kunnen gaan. De 
school wordt momenteel bezocht door 200 
kinderen. Bijna de helft van deze kinderen is 
afhankelijk van uw steun om onderwijs te kunnen 
volgen. 

 
Geef deze kinderen een kans op goed 
onderwijs. 
 
De slechte economische situatie heeft op 
ontwikkelingslanden als Nicaragua grote invloed. 
Nog meer werkeloosheid en de zwakke koers van 
de Amerikaanse dollar is funest voor deze toch al 
zwakke economieën. 
 

CASA COMMUNAL 
Dit jaar spannen we ons extra in voor de bouw van 
een Casa Communal. Dit is een gemeenschapshuis 
met daarin een dokterspost om de gezondheids- 
situatie in de wijk te verbeteren. Dr. Rene Guiterrez 
begeleidt het project en overlegt met onze 
contactman Bart van der Meulen over de te volgen 
strategie. Ook zal hier voorlichting worden gegeven 
over drugspreventie, het gebruik van condooms en 
de bestrijding van  seksueel overdraagbare 
aandoeningen.  
 
Namens de stichting Salto Adelante  
Jan Hein Hoftijzer, Janine Klein Willink, Jan 
Hendrix, Wilbert van Rijen, Afke Boschma, 
Tom Pelser en Norbert Klein Goldewijk 



Financieel Jaarverslag 2004 
 
Inkomsten: 
Op rekening 209  Є  22609,57 
Op rekening 025  Є  15985,74 
Op rekening 966  Є    3568,09 
Ontvangen: 
Adoptiegelden   Є    9060,74 
Renten   Є      361,60 
Donaties   Є    3953,89 
Diversen   Є    2528,57 
Retour internetkosten  Є          1,50 
Opbrengst Nica-dag  Є    3780,00 
 
 
 
 
 
 
Totaal                                    Є   61849,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Uitgaven: 
Projecten   Є    23204,46 
Administratiekosten  Є        106,96 
Nicaraguadag 
Maaswaal College 
2003 en 2004   Є      3725,66 
Kamer van Koophandel Є          25,68 
Garantiestelling 
Modderkolk   Є      7000,00 
Bijdrage aan vrijwilligster 
Grietje Verkleij  Є      2017,77 
Diversen   Є        516,60 
Op rekening 209  Є      1576,57  
Op rekening 025  Є    20097,47 
Op rekening 966  Є      3578,53 
 
 
Totaal    Є    61849.70 


