
# 3 Nieuwsbrief

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

Pas sprak ik Ileana Vargas, mijn lerares Spaans. Ik had haar al een poosje niet gesproken en ze vroeg naar het 
project. Ik kon haar vertellen dat de beginselen zichtbaar waren geworden. Een wekelijkse sportdag, computerles 
met ongeveer dertig leerlingen en Engels les met ook ongeveer dertig leerlingen. ‘De droom die je had, begint een 
werkelijkheid te worden!’ zei ze optimistisch. Ik had er nog niet eerder bij stil gestaan, maar ja, een droom is een 
werkelijkheid geworden. Een paar jaar geleden las ik het boek ‘Van droom tot doel’. (Zeker een aanrader.) Dat boek 
is een schakeltje geweest om een droom van God te laten groeien tot een realiteit. Ook Ileana Vargas was daarin een 
schakeltje en dat is ze nog steeds. Zij zet me af en toe even stil, zodat ik om me heen kijk en me realiseer wat er al is.

Van droom tot doel

Extra hulp
Om de activiteiten van het project goed te kunnen opzetten kon Petra wel wat extra hulp gebruiken. Inmiddels 
zijn er dan ook twee medewerkers aangesteld. Hun namen? Silvio Jose Pacheco Padilla en Hilyemir Galeano 
Peñalba.

Silvio is 34 jaar oud en woont in León. Een aantal jaren geleden studeerde hij Sociaal Werk aan de universiteit UNAN 
in León. De vijfjarige studie heeft Silvio nooit afgerond, maar het sociaal werk zit hem wel in zijn bloed. Hij helpt Petra 
met het bezoeken van de jongeren, hun families en hun scholen (als ze naar school gaan). Inmiddels heeft Silvio een 
begin gemaakt met de aanleg van persoonlijke documenten, waardoor een steeds beter beeld ontstaan van wie de 
jongeren zijn en wat hen bezig houdt. 

Hilyemir is 25 en woont ook in León. Eerder studeerde hij Grafisch Vormgeving en dit schooljaar is hij begonnen aan 
de universitaire opleiding Systeembeheer aan de UCC. Hilyemir heeft veel kennis over computers. Juist daardoor een 
zeer geschikt persoon om computerles te geven aan de jongeren in het project. Aangezien alle computers in het 
buurthuis niet werkten, had Hilyemir er meteen een taak bij: de reparatie van vijf computers. Inmiddels zijn er vier 
computers in werking. De laatste computer zal Hilyemir repareren als daarvoor het geld beschikbaar is.

Sinds een paar weken heeft Marcelo Antonio Mendoza Antón zich bij het gezelschap gevoegd. Ook hij is 34 jaar oud 
en woont in León. Momenteel studeert hij Engels aan de universiteit UNAN. Marcelo helpt Petra in de voorbereiding 
voor de lessen Engels. Een van de drie lessen draait hij zelfs mee. Marcelo beschouwt dit als een goeie ervaring, 
waar hij in de toekomst veel aan zal hebben.                                                                                                          <pdb>

Marcelo, Silvio en Hilyemir

Stichting Jongerencentrum León Nicaragua



Benefietconcert
    Frank Torres

Sporten mogelijk maken

Sporten in León Zuidoost

Wat begon met een mailtje in 
mijn mailbox van Frank 
Torres, groeide uit tot een 
benefietconcert voor het project 
op woensdag 21 juli 2010. Deze 
avond zat de bar Olla Quemada 
in León vol gasten, die 
genoten van het entertainende 
en muzikale programma dat 
Frank Torres die avond bracht. 
Het was niet alleen een concert 
om van te genieten, maar ook 
een avond om geld in te 
zamelen voor het project. Hoe? 
Door een entreeprijs te vragen 
voor het project. Frank
Torres zelf speelde deze avond 

gratis. Na het betalen van de 
rest van de bandleden bleef er 
een bedrag over van ongeveer 
negentig euro dat rechtstreeks 
naar het project is gegaan. 

Het benefietconcert heeft niet 
alleen financiële steun opge-
leverd, maar ook een stukje 
bekendheid van wat de stichting 
doet in een deel van de buiten-
wijken van León.             <pdb>
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Elke donderdag is het zweten op de sportvelden om het buurthuis. De hitte 
weerhoudt de jongeren niet om vol enthousiasme mee te spelen in een 
teamsport. Donderdag 29 juli was de eerste sportdag, waar zes jongeren op 
af kwamen. Na die tijd zijn het er stukje bij beetje meer geworden. Welke 
sport? Voetbal, basketbal en honkbal.

In mei zijn Katha Wagner en Petra gaan shoppen voor de eerste sportmaterialen. 
Katha Wagner is een Duitse, die Petra in León leerde kennen. Ze had rond gereisd 
door Centraal Amerika en hier en daar vrijwilligerswerk gedaan in León. Ze was 
geraakt door de extreme armoede die ze in deze stad tegenkwam. Iets wat ervoor 
zorgde dat ze een oproep deed bij familie en vrienden om geld op haar rekening 
te storten, zodat ze daarmee een organisatie zou kunnen helpen om anderen te 
helpen. Aangezien het project haar zeer concreet in de oren klonk, wilde ze graag 
het geld dat ze van familie en vrienden had ontvangen, inzetten voor het project. 
Omdat Petra haar had uitgelegd wat de eerste activiteiten van het project zouden 
worden, was de bestemming van het geld al snel bepaald: sportmaterialen. Katha 
en Petra kochten shirts voor twee teams, een voetbal, een basketbal, een honk-
balknuppel, een pomp en een fluitje. Een mooi startpakket voor de 
sportactiviteiten in León Zuidoost. 

De ouders van Yvonne Huizer maakten het materialenpakket com-
pleet. Yvonne Huizer kreeg geld mee van haar ouders alvorens 
ze voor drie weken naar Nicaragua vertrok. Hiervan zijn onder 
andere sportmaterialen van aangeschaft. Het belangrijkste? Hand-
schoenenset plus beschermingsmaterialen voor een volledig 
honkbalteam. 

Katha Wagner en familie Huizer, hartelijk dank voor jullie bijdrage 
aan de sportactiviteiten van het project.                                  <pdb>

De Stichting is nu officieel opgericht, met de belangenloze hulp van Notaris Otto 
Deddens van Actor notarissen in Veghel. 
Inmiddels is het ons ook gelukt om de Anbi Status te ontvangen van de Belasting-
dienst. Dat betekent dat al uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de 
belasting. We hebben nu ook ons eigen rekeningnummer, zodat het geld niet meer 
via de Diaconie van de CGK hoeft. Wilt u in het vervolg uw giften over maken naar:  
Stichting Jongerencentrum León Nicaragua, Rekeningnummer  49.62.98.887 (ABN 
AMRO)?

We zijn zo dankbaar dat velen van u vertrouwen hebben in het werk van Petra en 
de stichting de financiële mogelijkheid geven om haar werk te steunen.            <ivl>

Stichting krijgt ANBI-status

Gebedspunten

> Dat Petra de moed erin houdt, 
ook als het tegen zit

> Dat Petra steeds de juiste 
prioriteiten kan stellen, bij alles 
wat er op haar afkomt

> Goede medewerking van de 
autoriteiten



Volg een cursus 
Wekelijks vinden jongeren hun weg naar het buurthuis om een 
computerles of een les Engels bij te wonen. Schriften en 
pennen komen op tafel in afwachting van wat de docent te 
vertellen heeft. De eerste cursusdag voor de computerles was 
op dinsdag 3 augustus. Dinsdag 10 augustus ging de Engels 
les van start. 

De eerste cursusdag voor de computerles was het nog maar 
afwachten of het uitdelen van flyers ook echt effect zou hebben. 
Gelukkig werden we niet teleurgesteld en kwamen er ongeveer 
dertig jongeren binnenwandelen. Hiermee zijn er vier groepen van 
acht samengesteld. Hilyemir kon zijn verhaal doen over wat hij in 
petto had voor de cursusdagen. De meeste computercursussen in 
Nicaragua bevatten veel theorie. Hilyemir koos voor een andere 
aanpak. Meteen de praktijk laten zien en niet te lang blijven han-
gen in termen en cijfertjes. Veel van de jongeren hebben nog nooit 
eerder met een computer gewerkt en zijn dan ook erg blij dat ze 
meteen aan de slag kunnen. Inmiddels zijn er wat jongeren die niet 
meer naar de cursusdagen komen, maar er is nog steeds een 
aanzienlijke groep over, die vol enthousiasme wel komt. 

Ook de eerste cursusdag voor de Engels les had een grote opkomst. 
Weer konden we ongeveer dertig jongeren tellen. Hiervan zijn drie 
groepen samengesteld. Gemiddeld tellen alle drie de groepen twaalf 
leerlingen. De eerste lessen waren volledig in handen van Yvonne 
Huizer, die in augustus voor drie weken het project bezocht. De 

Stichting met een logo

Jongeren die de computercursus volgen

Jongeren die Engels les volgen
leservaring die zij het jaar ervoor had opgedaan tijdens een kort verblijf in Kazach-
stan, hielp haar om de eerste lessen goed op de rit te krijgen. Ondanks dat Yvonne 
maar weinig zicht had op het niveau van de leerlingen, waren de eerste lessen 
succesvol. Inmiddels is er ook bij de Engels les wat uitval te constateren, maar 
neemt niet weg dat ook hier nog steeds een enthousiaste club jongeren trouw komt. 

Momenteel worden de lessen voorbereid door Marcelo Antonio Mendoza Antón en 
Petra de Bruin. Wekelijks komen zij samen om de volgende les samen te stellen. 
Twee van de drie groepen geeft Petra alleen les en de derde groep geeft ze les,
samen met Marcelo.                                                                                        <pdb>

De zomervakantie zit er weer op en een aantal setjes slippers zijn weer versleten. Nou ja, die bruine slippers in ieder 
geval. Die had je zoveel gedragen bij die luchtige linnen broek. Volgende zomer maar weer een paar nieuwe setjes 
aanschaffen? 

Gisteren kwam er een scheur in de zool van mijn slippers 
en nu zit het bandje los. De vorige keer kon ik het nog 
plakken met een beetje lijm, maar nu niet meer. Voorlopig 
maar even op blote voeten lopen en goed opletten dat ik 
nergens in glas stap. Hopelijk heb ik snel voldoende geld 
om nieuwe slippers te kopen. Hopelijk zijn die dan wat 
steviger, zodat ik er langer mee kan doen. En hopelijk zal 
niemand ze stelen. 

Naar aanleiding van deze foto, die ik maakte in 2003 van 
een straatkind in Managua, dacht ik opnieuw na over de 
waarde van slippers in Nederland en Nicaragua. Een 
denkproces dat vooraf ging aan het ontwerp van het logo. 
Een denkproces dat Geert van Leeuwen prima in beeld 
heeft weten te brengen. Geert, dank je wel.            <pdb>

Contactgegevens

Stichting JCLN
Elisabeth van Hooff-Dorr
T:   040-2370294
M:  stichtingjcln@gmail.com



Yvonne Huizer in Nicaragua ‘La Yuma’
Twee dagen voor vertrek naar India moest ik concluderen dat mijn reis niet door 
kon gaan. Ineens had ik zes weken zomervakantie over. Wat ging ik daarmee doen 
en wat wilde God? Tijdens een kerkdienst realiseerde ik me dat ik Petra wel eens 
kon mailen over Nicaragua. Misschien kon ik haar project wel bezoeken en ergens 
mee helpen. Twee en een halve week later was ik er. Ik kreeg de kans zowel het 
project, als Petra te leren kennen en om Engels les te geven. Tevens kon ik kennis 
maken met de Nicaraguaanse cultuur, nieuwe mensen ontmoeten en een 
beetje van het land zien. 

Op 5 augustus arriveerde ik op het 
vliegveld in Managua, waar Petra me 
ophaalde. Ze kende me op dat 
moment amper, maar ontving me 
heel hartelijk. Ik kon een kamer bij 
Petra in huis huren, waardoor ik echt 
even in León woonde. Bovendien kon 
Petra me zo met van alles helpen. 
Zonder Spaans kom je namelijk niet 
zo ver. Het was een schok en soms 
wat frustrerend om plotseling erg 
geïsoleerd en afhankelijk te zijn, 
omdat ik niet kon communiceren met 95% van de bevolking. U begrijpt dat Engels 
les dus erg nuttig is. Gelukkig leerde ik al snel een beetje Spaans en was iedereen 
erg bereid te proberen te begrijpen wat ik bedoelde.

Wat ik heb gezien van Nicaragua? Heel veel groen, vulkanen, koeien en paarden 
op straat, overal gaten in de weg, felgekleurde huisjes, heel veel kraampjes, geen 
straatnamen, chaos en dat alles in 38 graden. Wat ik nog meer zag? Armoede, 
werkloosheid en ondanks dat ontzettend vriendelijke mensen

Het project leren kennen was erg leuk. De manier waarop Petra zich inzet is inspi-
rerend. Het begin is nu gemaakt met sport, computerles en Engels les. Ook zijn er 
al weer veel nieuwe ideeën voor de toekomst. Dat betekent groot denken, lange 
termijn plannen maken en vooral hoop houden dat (bijna) alles mogelijk is. De jon-
geren zijn enthousiast en elke dag komen er weer nieuwe langs. Je ziet Petra 
genieten van een droom die werkelijkheid wordt en van het feit dat anderen er nu 
ook in geloven en van genieten. Ik heb wel geleerd dat zo’n project niet zomaar tot 
stand komt en dat er heel wat complicaties zijn waar je je door heen moet slaan. 
Maar waar een wil is, is een weg. Ik heb het bijzonder gevonden om dit project te 
mogen zien, om zelfs een bijdrage te kunnen leveren en om de passie en het door-
zettingsvermogen van Petra te mogen waarnemen. In een land waar alles anders 
lijkt, kan Gods liefde nog steeds worden gevonden en worden uitgedragen. 

Wie gaat er volgend jaar mee? ;)                                                                        <yh>

Yvonne Huizer

Geef je oude mobiel een nieuw leven!

De grootste droom van de 
achttienjarige Yuma is om te 
schitteren in de boksring, want 
in het boksen kan ze al haar 
agressie kwijt. Dan ontmoet ze 
de journalistiekstudent Ernesto. 
Tussen hen bloeit de liefde op, 
maar dit leidt tot spanningen: 
Yuma’s ex-vriendje wordt 
jaloers en dreigt Ernesto een 
lesje te leren. Terwijl Yuma 
zich in de ring weet te onder-
scheiden, wordt haar privé-
situatie steeds grimmiger. Ze 
realiseert zich dat het tijd is het 
heft in eigen handen te nemen.

Lever nú je oude mobiele telefoon in voor jongeren in León, Nicaragua! Alle tele-
foons zijn welkom, werkend of niet. Deze worden hergebruikt of gerecycled. Met  de 
opbrengst zorgt Stichting Jongerencentrum León Nicaragua voor het organiseren 
van computer cursussen, Engelse lessen, sportactiviteiten en voorlichting. Hiermee 
is er perspectief voor deze jongeren!

Voor 1 mobiel kunnen 5 jongeren een week les krijgen!  
Hoe doe je mee?
Lever je mobiel in bij de verzender van dit bericht! Die zorgt dat het op de juiste 
plek komt! Of stuur hem op naar 
Tivolilaan 1 5645 GD Eindhoven.                                                                <evh>        

Zaterdag 9 oktober werd de film 
‘La Yuma’ getoond aan zo’n 25 
mensen uit verschillende kerken 
in Eindhoven. Niet alleen 
konden de mensen de film 
bewonderen. Naast de film gaf 
Yvonne Huizer nog een presen-
tatie en Petra de Bruin was nog 
even via Skype aanwezig om 
vragen te beantwoorden. De 
filmavond heeft 170 euro opge-
leverd. Dank aan de mensen die 
de avond hebben willen orga-
niseren. In het bijzonder Yvonne 
Huizer. 

Mocht u interesse hebben in de 
film ‘La Yuma’, 
stuur dan een mailtje naar 
stichtingjcln@gmail.com. 


