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Mei 2009 
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 
 

Nicaraguadag, woensdag 3 juni 
We zijn al sinds enkele maanden weer druk met 
de voorbereidingen voor de Nica-dag. We doen 
het dit jaar met de 2 locaties, Streekweg en 
Energieweg, van het Mondial College. Het 
Maaswaal College in Wijchen heeft definitief 
afgehaakt en gekozen voor een eigen “goede 
doelen” dag. 
De Koninklijke Landmacht is ook weer van de 
partij en we hopen dit keer echt op droog en 
zonnig weer. Al twee jaar hebben de weer-
goden ons in de wielen gereden. Dit jaar gaan 
we echt voor de buitenspelen. 
 

Open dag 2009 
 

 
Nica-stand Mondial College 

 
Burgemeester Tom de Graaf op bezoek 

Nieuwe HAN-studenten op stage in ons 
project. 
Zij gaan van 24 augustus tot 24 oktober a.s. 
werken met het onderwijsvernieuwingsproject 
“Dynamica”. De dames zijn al hard Spaans aan 
het leren als voorbereiding op hun reis. 
Muy bien, señoritas. 
 

 
Hadewijch Caspers 

 
Suzan van Wanrooij 
 
“ Nica goes FC Utrecht ! “ 

 
 

In de aanloop naar de Nica dag van 2008 
hadden een aantal leerlingen weer flink hun 
best gedaan om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor de arme schoolkinderen in 
Nicaragua. Als extra beloning was aan de best 
collecterende leerlingen beloofd dat ze een 
voetbalwedstrijd van een Eredivisieclub zouden 
mogen bijwonen vanaf een speciale plek in het 



stadion, misschien zelfs wel een plaats in een 
skybox!  
Belofte maakt schuld en dus gingen 6 
leerlingen (een enkeling moest helaas verstek 
laten gaan...) en 6 docenten van de locaties 
Streekweg, Energieweg en Oosterweg op 
zondag 19 april op pad om in Utrecht de 
wedstrijd FC Utrecht -SC Heerenveen bij te 
wonen.  
Dhr. Wim Kieboom van Thomas International, 
een opleidingsinstituut voor o.a. uiterlijke 
verzorging, podologie en fotonica met 6 
vestigingen in Nederland, had ons uitgenodigd 
op zijn instituut, dat letterlijk in stadion 
Galgenwaard zit. Met 3 auto’s vol goed 
gehumeurde leerlingen en docenten en voorzien 
van een heerlijk zonnetje ging het dus richting 
Utrecht. Okay, het was even een stukkie lopen 
van de parkeerplaats naar het stadion, maar dan 
heb je ook wat! Een gastvrije ontvangst door 
Dhr. Kieboom, een prachtig panorama uitzicht 
vanuit een leslokaal op het speelveld, volop 
drankjes, nootjes en snoep. Dat lieten onze 
leerlingen zich natuurlijk geen twee keer 
zeggen en genoten dan ook volop van alle 
versnaperingen!  
En dan de wedstrijd, voor de neutrale 
toeschouwer om van te watertanden! Snel 
veldspel, veel kansen over en weer, meerdere 
schoten op paal en lat en een bloedstollende 
ontknoping: In de 89e minuut scoort FC Utrecht 
uit een penalty de 2-1 en ontploft het stadion 
bijna van vreugde! De leerlingen en docenten 
hebben over de uitslag nogal verschillende 
meningen want voor de NEC-ers is die niet 
best, maar voor de PSV-ers wel!  
We wachten na afloop even tot het stadion is 
leeggelopen, bedanken de Dhr. Kieboom 
hartelijk voor zijn gastvrijheid en lopen, 
nagenietend van een unieke ervaring en een 
puike wedstrijd, terug naar de auto’s. Wat was 
dat genieten, daar in De Galgenwaard! Tja, en 
als dan de schrijver van dit stukje via de 
autoradio hoort dat zijn favoriet club uit 
Eindhoven ook nog eens met 6-2 over 
aartsrivaal Ajax heen is gewalst, kan deze 
onvergetelijke dag voor hem al helemaal niet 
meer stuk.!  
Kortom: het loont zeker de moeite om als 
leerling, docent, mentor of bestuurslid 
ontzettend je best te doen voor de komende 
Nica dag. Alle ingezamelde gelden zijn hard 
nodig voor het onderwijs aan en de medische 
zorg voor de kinderen van onze zusterschool in 
Managua. Je doet iets goed voor een ander en je 
kunt daar zelf ook nog eens een unieke 
voetbalmiddag door beleven!  

Redenen genoeg om ook van de Nica dag van 
2009, op 3 juni a.s., opnieuw een groot sportief 
en financieel succes te maken! We rekenen op 
jullie en we maken er met zijn allen weer een 
fantastische dag van! 
Het volgende voetbalseizoen zijn we weer 
van harte welkom en….. dan verwacht de 
heer Wim Kieboom ook de meiden erbij. 
Als ze dan niet voor het voetbal willen 
komen dan in ieder geval voor een 
schoonheidsbehandeling tijdens de 
wedstrijd. 
Dus meiden zet je in voor een hoge score. 
 

Waar doen we de Nica-dag allemaal 
voor: beter onderwijs, betere medische 

voorzieningen en betere sociale 
omstandigheden in  

barrio Laureano Mairena 
Kinderen horen niet op de vuilnisbelt. 

 

 
 

 
 

Namens het bestuur van de stichting Salto 
Adelante, 
Jan Hein Hoftijzer, Norbert Klein Goldewijk 


