
# 1 Nieuwsbrief

Veilige plek creëren voor jongeren 
uit León Zuidoost, waar ze zich 
kunnen ontwikkelen

Project Nicaragua

Velen van jullie kennen mij wel, maar het leek mij wel op z’n plaats mezelf nog eens voor te stellen. Mijn naam is 
Petra de Bruin en ik ben 29 jaar oud. Mijn naam is makkelijk in één zin te plaatsen met Nicaragua, aangezien dit het 
land is waar al jaren mijn hart naar uit gaat. Inmiddels heb ik zeven keer een bezoek gebracht aan Nicaragua. Tijdens 
mijn studie fotografie aan de Fotovakschool in Apeldoorn maakte ik daar verschillende fotoreportages en ook na het 
behalen van mijn diploma’s in de fotografie zette deze activiteit zich voort. Een keer maakte ik de reis voor mijn afstu-
deerproject voor mijn inmiddels afgeronde opleiding journalistiek, die ik volgde aan de Christelijke Hogeschool te Ede.

Tijdens mijn bezoeken aan het land heb ik veel kennis opgedaan over het land. Niet alleen op maatschappelijk en 
cultureel vlak, maar ook op sociaal vlak. Mede door de vele ontmoetingen heb ik meer inzicht gekregen in de
leefsituatie van de Nicaraguaanse bevolking. In het bijzonder de leefsituatie van de jongeren.

Even voorstellen

Jongeren uit León Zuidoost
Nicaragua is een arm land. 48,3% van de Nicaraguaanse bevolking leeft in armoede (twee 
dollars per dag) en nog eens 17,2% in extreme armoede (een dollar per dag). Deze realiteit is 
ook aan de orde in een stadje als León. (163.000 inwoners.)

León Zuidoost is een stadsuitbreiding. Ongeveer tien jaar geleden is er een start gemaakt met 
de bouw van huizen, scholen en buurthuizen. Aanleg van sanitaire voorzieningen, elektriciteit 
en wegen. In de jaren zijn er zeven wijken ontstaan met kleine eenvoudige huizen, gebouwd 
van betonblokken, afgedekt met golfplaten. Een groot deel heeft tot op de dag van vandaag 
nog geen elektriciteitsvoorzieningen. 

Deze stadsuitbreiding biedt onderdak aan die groep mensen uit León, die in extreme armoede 
leven (de 17,2% waar eerder over gesproken is). Dat deze groep mensen nu onderdak heeft, 
is een positieve ontwikkeling. Toch drukt de armoede een grote stempel op de wijken. Uit 
recent onderzoek blijkt dat zeker 40% van de jongeren uit León Zuidoost tussen de 13 en 23 
geen onderwijs volgt. Een deel hiervan heeft wel op school gezeten, maar is vroegtijdig ge-
stopt. In dezelfde leeftijdscategorie zijn er ook maar weinig die werk hebben (bijbaantje of vast 
werk). 70% van de jongeren uit León Zuidoost is werkloos.

Deze cijfers laten zien dat er maar weinig jongeren zijn, die een zodanige dagindeling hebben 
dat ze er in de toekomst iets aan hebben en aansluiting met de georganiseerde maatschap-
pij krijgen. Dit gegeven heeft dan ook grote gevolgen. Criminaliteit is aan de orde van de dag. 
Dit kunnen kleine opstootjes zijn, maar zeker ook berovingen. Laura Lemmens en Lenin Galo 
werkten in augustus 2009 aan een onderzoek in León Zuidoost. Hen werd het afgeraden aan 
het einde van de middag of in de avond enquêtes af te nemen onder de jongeren. Veiligheid is 
in de straten van León Zuidoost ver te zoeken. >>



Nieuwe stichting
De nieuwe stichting is nog 
niet officieel, maar neemt niet 
weg dat alle middelen aan-
wezig zijn om op korte termijn 
een bezoekje te brengen aan 
de notaris om de papieren te 
tekenen. Mag ik jullie voor-
stellen aan het bestuur:

Laura Lemmens
Ik ben 26 jaar en studeer mo-
menteel orthopedagogiek aan 
de UvA. Tijdens mijn opleiding 
Hbo-v heb ik 5 maanden stage 
gelopen in León. Sindsdien ben 
ik door middel van verschillende 
projecten verbonden gebleven 
aan Nicaragua. Met mijn kennis 
van de Nicaraguaanse cultuur, 
de mensen, de taal en veel 
ervaring met projecten hoop ik 
deze stichting goed te kunnen 
steunen.

Elisabeth van Hooff-Dorr
In het dagelijks leven werk ik 
met mensen met een verstan-
delijke beperking. Ik ben 29 jaar 
en al lang bevriend met Petra. 
Ik heb haar de afgelopen jaren 
mogen volgen met haar plannen 
voor Nicaragua. Nu is het mooie 
moment daar, dat deze plannen 
concreet gaan worden! Ik ben er 
enthousiast over om me indirect 
in te zetten voor de jongeren 
van León om hun kansen in het 
leven te vergroten.

Idy van Leeuwen
In het dagelijks leven ben 
ik trainer in de landbouw. Ik 
ben altijd al geïnteresseerd in 
ontwikkelingssamenwerking en 
heb ervaring in het begeleiden 
van projecten op dit gebied.

Wat gaat er gebeuren

Het buurthuis in Salomon de la Selva

Onderzoek in León Zuidoost

In de gevangenis Emiel Rouw
Petra en haar ouders zijn 
vrienden van ons geworden 
toen Elisabeth bij onze zoek-
tocht naar interessante plekjes 
in Griekenland vertelde dat we 
daar de familie De Bruin maar 
eens over moesten benaderen. 
Al snel bleek dat Petra hele-
maal enthousiast was over een 
heel ander land: Nicaragua. 
Haar passie voor dit land en 
haar inwoners en dan vooral 
de jongeren in Leon, werkte 
aanstekelijk. >>

>> Alcoholgebruik en drugsgebruik zijn ook problemen waar de 
wijken veelvuldig mee te maken hebben, met huiselijk geweld als 
gevolg. Alcohol en drugs zorgen voor de nodige onveiligheid in huis.

Voor deze jongeren wil ik me gaan
inzetten om hun leefsituatie te 
verbeteren en hen de kans te geven 
zich te ontwikkelen. Op dit moment 
is hun uitzicht op een beter en zin-
voller bestaan niet groot en met vrij 
eenvoudige middelen valt er op 
korte termijn al veel te
verbeteren.

Een veilige plek, voor deze jonge-
ren is dus heel belangrijk. Een plek 
waar educatie, voorlichting en  
vrijtijdsbesteding jongeren kunnen helpen om zich ontwikkelen. Er 
zijn al buurthuizen, maar daar zijn nu weinig activiteiten voor deze 
jongeren. Op langere termijn zal er dus ook gezocht worden naar 
mogelijkheden voor het creëren van een eigen plek.

In april 2010 gaat de eerste computercursus en Engelse les van start 
in het buurthuis van de wijk Salomon de la Selva, te León Zuidoost. 
Uit onderzoek blijkt dat jongeren uit León Zuidoost grote behoefte 
hebben aan deze kennis. Iets praktisch en kleins dat de jongeren 
veel meer mogelijkheden kan bieden in de toekomst. Er zijn zeker 
vijftig cursisten te verwachten.

Het buurthuis van de wijk Salomon de la Selva in León Zuidoost stelt 
ruimte beschikbaar om deze onderwijsprogramma’s een werke-
lijkheid te laten zijn. Computers, internetverbinding, stoelen en tafels 
behoren tot de ingrediënten om 
deze ruimte compleet te maken. 
Vrijwilliger Lenin Galo zal de eerste
computercursus gaan geven en 
Petra de Bruin zal zich bezig 
houden met de Engelse les. 

Buiten de lestijden zal de computer-
ruimte beschikbaar gesteld worden 
als internetcafé, waardoor het een 
prima plek is waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten.

Naast dat er nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan voor de jongeren 
in León Zuidoost, zal er ook aandacht zijn voor de jongeren uit deze 
wijken, die in de gevangenis terecht zijn gekomen. Ik zal wekelijks 
bezoeken gaan brengen aan de gevangenis in Chinandega. Deze 
gevangenis huisvest gedetineerden die afkomstig zijn uit de provin-
cies Chinandega en León. De gevangenis beschikt over een aparte 
afdeling voor jongeren.

Samen met vrijwilligers van een jongerencentrum in Chinandega 
gaan we activiteiten organiseren. De activiteiten zullen hen helpen 
de situatie in de gevangenis aan te kunnen en ook zal er aandacht 
geschonken worden aan hun voorbereiding op de terugkeer in de 
maatschappij. >>



Jongeren uit León Zuidoost

Hoe kan jij helpen?

Gebed voor de jongeren van 
León Zuidoost

Gebed om Gods aanwezigheid 
in het project

Gebed om hulp bij het maken 
van keuzes

Gebed om financiële steun voor 
het nieuwe initiatief

Gebed voor een goede 
voorbereiding voor het vertrek 
van Petra

Gebedspunten

Neem contact op met:

Petra de Bruin
T:  0318-624525
M:  06-13427818
E:  petradebruin2003@ 
 yahoo.co.uk

Vragen?

>> Dit heeft ertoe geleid dat 
onze oudste dochter Melanne 
inmiddels  voor een aantal 
maanden naar Nicaragua is 
afgereisd. Ook mij heeft het 
ertoe bewogen Petra in haar 
mooie plannen te willen gaan 
ondersteunen.
Ik ben getrouwd met Annemarie 
en wij hebben drie fantastische 
dochters. 
In het dagelijks leven heb ik een 
bedrijf in de financiële sector.

>> Uit onderzoek blijkt dat voorbereiding op de vrijlating helpt om 
een herhaling te voorkomen. Door een reïntegratietraject zijn er 
al veel successen geboekt onder de jongeren van Chinandega. 
Dezelfde resultaten hopen we in León natuurlijk ook te bereiken.

Door te bidden. In deze eerste nieuwsbrief staan gebedspunten, die 
ik graag onder jullie aandacht breng. Gods aanwezigheid is nodig 
in dit nieuwe initiatief. Ten eerste gebed voor de jongeren van León 
Zuidoost.

Wat kan je nog meer doen? Doe een financiële bijdrage. Op de 
achterkant vind je een antwoordformulier, waarin je aan kan geven 
hoeveel en hoe vaak je geld wilt overmaken voor het project. Neem 
even de tijd om deze kaart in te vullen en stuur ‘m op naar Emiel 
Rouw, één van de bestuursleden van de stichting.

Alvast hartelijk dank voor de betrokkenheid en steun die je wil geven. 
In eerste plaats namens de jongeren. In de tweede plaats namens
het bestuur en de vrijwilligers.

Droom tot doel
Ik voerde vele gesprekken met jongeren in León. Regelmatig ver-
baasde ik me over de onderwerpen die ik met jongeren besprak. 
Thema’s als seksualiteit, religie, toekomst, verslavingen en familie-
problemen kwamen regelmatig aan bod. Deze gesprekken hebben 
mij altijd bezig gehouden. Het verraste me dat ze uitgerekend met 
mij deze gesprekken voerden en niet met hun ouders, beste vrien-
den of broers en zussen. 

Mede door deze gesprekken zijn er sluimerend op de achtergrond 
ideeën ontstaan voor een nieuw project in Nicaragua. Sinds oktober 
2008 zijn deze meer op de voorgrond komen te staan. Tussen twee 
bezoeken aan het Centraal Amerikaanse land, hebben de gedachten 
zulke concrete vormen aangenomen dat het mij goed leek een ze-
vende bezoek te brengen aan Nicaragua. In maart 2009 bezocht ik 
Nicaragua voor het laatst. Ik ging er naartoe met heel veel vragen en 
hoopte daar antwoorden te krijgen. 

Ik geloof dat ideeën en dromen niet zomaar ontstaan. Ik ben er van 
overtuigd dat God, onze Vader, daar de hand in heeft, ook in mijn 
ideeën en dromen. Mijn vragen waren dan ook het beste op hun plek 
in de handen van God. De eerste dagen in León had ik er niet veel 
vertrouwen in dat God me antwoorden zou geven, maar door mij een 
les te geven in geduld hebben, heeft Hij gereageerd op mijn vragen. 
Meer dan ik van te voren had verwacht. Hij heeft me laten weten dat 
het realiseren van een jongerencentrum goed is. Hij heeft me laten 
zien dat León Zuidoost de plek zal zijn waar het jongerencentrum 
steeds meer vorm zal krijgen.

Dit heeft er dan ook toe geleid dat ik deze eerste nieuwsbrief schrijf 
om jullie te laten weten dat het nieuwe project de eerste stappen al 
heeft doorgemaakt en dat het project zijn volgende stappen zal gaan 
zetten onder leiding van een nieuwe stichting. In maart 2010 zal ik 
gaan emigreren naar Nicaragua om daar iets te kunnen betekenen 
voor de jongeren uit León Zuidoost.



Ja, ik steun het project Nicaragua

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer(s):
E-mailadres: 

Ik wil graag in de toekomst ook de nieuwsbrief ontvangen

0 Per mail
0 Per post

Ik wil graag de gebedspunten ontvangen

0 Per mail
0 Per post

Ik wil graag financieel bijdragen aan het project

0 Per maand
0 Per kwartaal
0 Eenmalig

Ik maak dan een bedrag over van 

0   5 euro
0 10 euro
0 25 euro
0 50 euro
0 Anders, namelijk               euro

Opmerkingen:

Lever je een financiële bijdrage, dan verklaar je hierbij zorg te 
dragen voor de overschrijving van het bedrag naar rekeningnummer 
113787871 (Diaconie CGK Eindhoven) t.a.v. project Nicaragua.
Zo gauw de stichting een eigen rekeningnummer heeft, dan zal je 
dit z.s.m. te horen krijgen.

Naam:

Handtekening:

Antwoordformulier

Stuur dit formulier retour aan:

Emiel Rouw
Isidorusweg 39
5624 KE Eindhoven


