
# 2 Nieuwsbrief

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

Project Nicaragua

Nog naar de Nicaraguaanse ambassade, bezoekje aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afspraak bij de GGD, 
even naar de tandarts, verjaardag vieren, woning opzeggen in Ede, laatste werkdag bij mijn huidige werkgever, nog 
een paar vergaderingen met het bestuur, spullen opslaan bij mijn ouders in Waalre, verzekering opzeggen, verzekering 
afsluiten, bedenken wat wel en niet meegaat naar Nicaragua en, niet te vergeten, afscheid nemen.

Dit alles staat me nog te wachten de komende tijd. De belangrijkste: afscheid nemen. Het zal niet makkelijk zijn om 
familie, vrienden en bekenden achter te laten. Het liefst zou ik jullie in een doosje willen doen, die ik dan in Nicaragua 
kan openen. Gewoon om even te kijken, even te praten. Ik ga jullie missen.                                                            <pdb>

Nog maar een maand

Gevangen in Chinandega
Momenteel zitten er ongeveer 550 jongeren in de gevangenis van Chinandega, Sistema Penitenciario de Chinandega. 
Deze jongeren zijn afkomstig uit de departementen (provincies) Chinandega, León en een klein percentage van daar-
buiten. Zeker 60% van deze jongeren is afkomstig uit het departement León. 

De leefsituatie van deze jongeren is schrijnend. Overbezette slaapzalen, slechte voedselvoorzieningen, beperkte 
medische hulp en slechte hygiëne zijn aan de orde van de dag. Steun van familie kan deze situatie een beetje 
verlichten. Dit doen zij door bijvoorbeeld voedzamer eten te brengen of een matras om op te slapen. Toch zijn niet 
alle families in staat om deze steun te geven. Vooral voor de arme gezinnen uit León is dit een hele opgave. Om deze 
steun te kunnen geven moeten namelijk de heen- en terugreis betaald worden en voor veel arme gezinnen is dit niet 
haalbaar. De leefsituatie in de gevangenis zorgt ervoor dat jongeren alleen bezig zijn met overleven. 

De eerste activiteiten vanuit de stichting zullen deze jongeren ten goede komen. De vrijwilligers van het jongeren-
centrum van Chinandega, ‘Casa del Joven Volentario, por un cambio’, zijn al sinds 2001 actief in de gevangenis. 
Zij hebben ervoor gezorgd dat jongeren daar het basisonderwijs of voortgezet onderwijs kunnen volgen of dan wel 
voorzetten. Tevens organiseren zij sportactiviteiten en voorlichtingsbijeenkomsten. Activiteiten die ervoor zorgen dat 
jongeren zich bezig gaan houden met een beter bestaan na de gevangenis in plaats van alleen maar overleven in de 
gevangenis. 

Ik zal gaan bijdragen in deze activiteiten van educatie, voorlichting en 
ontspanning. Deze samenwerking zal mij de kans geven dossiers aan te 
leggen van de jongeren afkomstig uit het departement León en specifiek 
de stad León. Deze informatie zal de basis zijn voor het opzetten van een 
reïntegratietraject in León Zuidoost. Tevens de ervaring die het jongeren-
centrum van Chinandega heeft op het gebied van reïntegratie zal hierbij 
essentieel zijn. 

Reïntegreren in de Nicaraguaanse samenleving draait vooral om familie. 
Het reïntegratietraject zal zich dus richten op het hervinden van wederzijds 
respect tussen de ex-gedetineerde en zijn of haar familie. Hiervoor zal ik 
bijeenkomsten organiseren in het buurthuis van de wijk Salomon de la 
Selva in León Zuidoost.                                                                      <pdb>

Gevangenis van Chinandega



Nieuwe stichting
De stichting is inmiddels 
opgericht en heeft daarmee ook 
een naam gekregen: Stichting 
Jongerencentrum León, 
Nicaragua. De stichting heeft 
het doel om jongeren in León, 
Nicaragua, een veilige plek 
te bieden, waar ze zich kun-
nen ontwikkelen in persoon-
lijk, geestelijk en maatschap-
pelijk opzicht. Dit doel willen 
wij verwezenlijken via het werk 
dat Petra in León gaat doen. 
Daarom gaat de stichting zich 
bezighouden met de volgende 
activiteiten:
 > Promoten van het project in 
Nederland.
 > Fondsen werven om het werk 
mogelijk te (blijven) maken. 
 > Ondersteunen van Petra en 
meedenken met haar plannen 
en werk. 

De bestuursleden:
Voorzitter: Idy van Leeuwen 
(ivleeuwen@gmx.net)
- Penningmeester: Emiel Rouw 
(emiel.rouw@xs4all.nl)
- Secretaris: Elisabeth van 
Hooff-Dorr (elisabethdorr@
hotmail.com)
- Algemeen bestuurslid: Laura 
Lemmens (lamboze@hotmail.
com)

Het secretariaat van de stichting 
is: Tivolilaan 1, 5645 GD 
Eindhoven                           <ivl>

Vasten met een doel

Linda, Liesbeth, Anne Marij en Marvin

Een maand lang geen eten of drinken, behalve water tussen 
zonsopgang en zonsondergang. Linda Goudvis, Anne Marij van 
der Wal, Liesbeth Piena en Marvin Verheijden waagden zich aan 
deze uitdaging. De maand januari stond in het teken van goed 
ontbijten en daarna maar hopen dat de zon weer snel onder 
zou gaan. In eerste instantie wilde het viertal dit gaan doen ter 
bewustwording. Uiteindelijk kwam er een extra doel bij: geld 
inzamelen voor het nieuwe project in Nicaragua. 

‘Ik was helemaal vergeten dat we dat in januari gingen doen!’ vertelt 
Marvin. ‘Het was dat Anne Marij me op 1 januari belde, toen ik nog 
aan het bijkomen was van oud en nieuw vieren.’ Alle vier begon-
nen ze enthousiast aan het vasten, maar het viel niet mee. ‘Om een 
uurtje of half vier kreeg ik echt trek. Aan het einde van de middag 
ging ik al in de keuken kijken wat mijn moeder aan het klaarmaken 
was. Alleen de geur al…’ aldus Liesbeth en voor de rest heel 
herkenbaar. Iets wat iedereen ook kan beamen is de kou. Anne 
Marij: ‘Ik heb de hele maand januari met een extra fleece-trui rond-
gelopen.’

Het idee om te gaan vasten ontstond toen Linda en Anne Marij door 
een dagopening op het Christiaan Huygens College te Eindhoven 
aan het denken waren gezet over hoe je het verschil kan maken in 
deze wereld. De dagopening ging over iemand die ging vasten om 
eens stil te staan bij de armoede in de wereld. Linda deelde haar 
idee om te gaan vasten met Anne Marij en zij was daar zeker over te 
spreken. Al gauw benaderden ze andere vrienden om hieraan mee 
te doen. Liesbeth en Marvin zagen hier ook wel wat in. 

Het idee om hiermee geld in te zamelen voor het nieuwe project 
ontstond toen Anne Marij aan de telefoon hing met Petra. Tijdens 
dit gesprek was voor Anne Marij de link snel gelegd. Al gauw waren 
Linda, Anne Marij, Liesbeth en Marvin opzoek naar sponsoren voor 
hun vastenactie. Vrienden op school, familie, collega’s op het werk 
en docenten werkten eraan mee.

‘Ik ben blij dat ik niet meer die constante kauwgomsmaak in mijn 
mond heb.’ zegt Linda, terwijl ze geniet van een stuk pizza. Inmid-
dels zit de vastenmaand erop en alle vier hebben ze de eindstreep 
gehaald. Nu is de tijd aangebroken om de donaties te innen. Met 
de intekenlijst alle donateurs weer langs. Lange tijd hebben ze de 
opbrengst voor zich kunnen houden, maar voor de nieuwsbrief wilde 
Anne Marij wel een bedrag noemen. De opbrengst van de vasten-
actie? 600 euro! 
Linda, Anne Marij, 
Liesbeth en Marvin.
Hartelijk dank 
namens de 
jongeren van 
León Zuidoost! 
                     <pdb>

Gebedspunten
Gebed voor de jongeren in de 
gevangenis van Chinandega

Gebed voor financiële steun

Gebed voor de laatste voorbere-
idingen van Petra

Dank voor de vastenactie van  
Linda, Anne Marij, Liesbeth en 
Marvin



Neem contact op met:

Elisabeth van Hooff-Dorr:
T:  040-2370294
M:  06-42302386
E:  elisabethdorr@
             hotmail.com

Vragen/ ideeën?Project in grote lijnen

Jongerencentrum
   León Zuidoost

Dit is een ambitieus plan, zoals in het overzicht te zien is. De speerpunten van het 
project worden hierin aangegeven. Deze activiteiten worden verder in detail uit-
gewerkt. Dit kan het beste in León gebeuren, in overleg met de medewerkers van 
het buurtcentrum. Voor elk deelproject zal een projectplan worden geschreven, 
waarin duidelijk zal staan wat het doel is, welke methode gebruikt gaat worden en 
hoe het geëvalueerd zal worden. We willen u zo concreet mogelijk laten weten hoe 
het verloop van een project is en welke resultaten worden behaald. 
                       
Er komen activiteiten waarbij er een wisselwerking ontstaat tussen educatie, ont-
spanning, voorlichting en reïntegratie. Tijdens het sporten is het bijvoorbeeld een 
goed moment om te praten over alcohol en drugs en wat deze voor een invloed 
hebben. Tijdens de cursussen kunnen jongeren de mogelijkheid om terug naar 
school te gaan overwegen. De ene activiteit heeft een wervend karakter voor een 
andere activiteit. Het belangrijkste is dat deze jongeren de mogelijkheid krijgen om 
hun dag op een veilige plaats door te brengen. Vanuit dat contact kan een jongere 
de kans krijgen om zich te ontwikkelen!                                                        <evhd>

Ontspanning

Basisscholing
Basisonderwijs
Middelbaar onderwijs

Vak onderwijs
Manicure/pedicure
Naailes
Timmerman
Elektricien 

Cursussen
Engelse les
Computerles

Drugs & Alcohol
Hygiëne
Seksuele Voorlichting

Internet café
Muziek maken
Voetbal
Honkbal

Activiteiten in gevangenis
Ondersteuning van jongeren
Voorbereiden op terug in samenleving

Reïntegratie uit gevangenis
Familie en jongere ondersteunen

Gevangenis

Voorlichting
Educatie

De voorbereidingen voor het project van Petra zijn in volle gang. Een belangrijk aspect hierbij is de financiële kant.  
We willen als bestuur van Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua  Petra op pad sturen zonder dat zij zich zorgen 
hoeft te maken over de financiën, waardoor ze zich volledig kan richten op waar het echt om gaat, het project.  Hierbij 
zijn we afhankelijk van mensen die dit mooie project financieel willen ondersteunen. Op dit moment hebben al velen 
hun steun, eenmalig dan wel periodiek, toegezegd.  Wij willen deze mensen dan ook hartelijk danken.  

Het zou mooi zijn wanneer we nog voor het vertrek van Petra een sluitende begroting zouden kunnen overleggen.  Op 
dit moment is er nog een jaarlijks begroot (te groot) tekort van ongeveer € 3.500. Dit tekort zal waarschijnlijk nog wat 
hoger uitvallen omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe hoog de kosten in Nicaragua zullen gaan uitvallen.  Maar we 
hebben nog een aantal weken om nog voor het vertrek van Petra dit tekort weg te werken. 

Bemoedigend is dat een aantal mensen zich hebben gemeld om toe te treden tot de groep ‘Vrienden van Stichting 
León’ die zich de komende jaren samen met het bestuur willen gaan inzetten voor het opstarten van allerlei acties om 
het project bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen. Zo hopen we ook de komende jaren de financiële 
basis te versterken. Zou ook u toe willen treden tot de groep ‘Vrienden van Stichting León’, neem dan contact op met 
onze secretaris, Elisabeth van Hooff- Dorr. Het zou natuurlijk ook fijn zijn daar waar u niet zou toetreden tot de 
‘Vrienden van Stichting León’ en u het project toch een warm hart toedraagt, u het project op andere wijze bij anderen 
onder de aandacht zou willen brengen. 

In deze nieuwsbrief willen we toch nog een keer gebruik maken van de mogelijkheid mensen die nog niet hebben 
gereageerd, te vragen dit fantastische project waarbij Petra hoopt zich voor zeven jaar in te gaan zetten voor de 
jeugd van León,  financieel te ondersteunen.  Het zou helemaal mooi zijn wanneer mensen zich willen verplichten 
periodiek het project te ondersteunen.  Gezien de duur van het project, zeven jaar, kunnen wij ons indenken dat u dat 
een wel erg lange tijd vindt om zich voor vast te leggen. Het moge duidelijk zijn dat een periodieke toezegging voor 
een kortere periode ook al fantastisch zou zijn.  Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet  met mij of een van de 
overige bestuurders contact op te nemen.                                                                                                                <er>

Financiën



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 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. 
(Je gift is belastingaftrekbaar.) 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


