
# 4 Nieuwsbrief

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

Dit is de eerste keer dat ik een winter mis en dat voelt best een beetje raar. Niet door de sneeuw fietsen en verkleumd 
thuiskomen, geen warme chocolademelk met slagroom drinken, geen NS-problemen omdat de wissels zijn bevroren, 
geen speculaas eten of kruik in bed. Een gemis? Beetje wel. Niet als ik denk aan koude voeten, bevroren wimpers of 
een beslagen bril. Wel als ik denk aan kaarsjes op tafel, in het donker naar mijn werk fietsen en oorwarmers. Genieten 
jullie een beetje voor mij van de winter? Geniet van de feestdagen en bovenal een zegen van God voor 2011. 

Geen winter

Stichting Jongerencentrum León Nicaragua

De computercursus heeft de afgelopen tijd de nodige hindernissen gehad. Computerleraar Hilyemir legde zijn 
werkzaamheden neer en een aantal computers begonnen kuren te krijgen. Inmiddels draaien de 
cursussen weer met hulp van een nieuwe lerares, genaamd Deyling. De reparatie van de computers in nog 
steeds in handen van Hilyemir, maar veel valt er niet meer aan te redden. Om de computercursus weer 
optimaal te laten draaien, hebben we nieuwe computers nodig. 

Het buurthuis beschikt over vijf computers. In eerste instantie waren ze allemaal kapot. Hilyemir had het voor elkaar 
gekregen vier van de vijf computers weer werkend te krijgen. Hiervoor zijn de nodige materialen aangeschaft. Een 
maand geleden begaf één van deze computers het. Momenteel draait de computercursus dus op drie computers, 
waar nog bij komt dat twee hiervan niet geheel optimaal functioneren. 

Aangezien de computers erg gedateerd zijn, lijkt het een betere optie om nieuwe materialen aan te gaan schaffen. 
Nieuwe computers dus, om zo een prima cursus aan te bieden aan de jongeren in het project. 

Helpt u mee? Maak uw bijdrage over op de rekening van stichting JCLN, t.n.v. computers. Met uw bijdrage kunnen we 
nieuwe computers aanschaffen voor de computerlessen. 

Geld voor nieuwe computers

Graag brengen we de mobiele-telefoon-actie nogmaals onder uw aandacht. 
Doordat u uw oude mobiele telefoon inlevert, kan de stichting meer 
perspectief bieden aan de jongeren van León. Of uw oude telefoon nou 
werkt of niet, deze kan altijd worden hergebruikt of gerecycled. Met de 
opbrengst zorgt de stichting voor computer cursussen, Engels les, 
sportactiviteiten en voorlichting. 

Lever dus nu uw oude mobiel in en geef vijf jongeren een week les! 
En zorg ervoor dat ook uw vrienden en familieleden meedoen aan het realiseren 
van meer perspectief voor de jongeren van León. 

Hoe doe je mee?
Lever je mobiel in bij de stichting of op één van de verzamelpunten. Adres van de 
stichting: Tivolilaan 1, 5645 GD Eindhoven. Meer weten over de verzamelpunten? 
Stuur een mailtje naar stichtingjcln@gmail.com. 

Mobiele telefoon actie



Gebedspunten

Groeien in Engels
Van de 21 leerlingen in de Engels les heeft de helft zijn laatste examen 
gehaald. De andere helft leert veel van de gemaakte fouten, het helpt hun 
om verder te komen. Met vol enthousiasme hebben de leerlingen de lessen 
gevolgd en steeds vaker komen ze met vragen over grammatica die ze niet 
begrijpen of woordjes die ze willen vertalen. 

Toen de Engels les van start ging was de groep twee keer zo groot. Een groep met 
veel variatie. Jongeren die al veel van de taal weten, jongeren die serieus zijn, 
jongeren die het moeilijk oppikken, jongeren die alleen maar hoge cijfers willen 
halen, jongeren die zich niet kunnen concentreren en jongeren die willen begrijpen. 
Het was in eerste instantie best een zoektocht om iedereen te bieden wat hij of zij 
nodig had. 

Na de eerste serie van zes lessen behaalde ook de helft van de groep een 
voldoende. Een andere helft was teleurgesteld. Nadat ik de groepen duidelijk 
maakte dat het er vooral om gaat dat je nieuwe dingen leert en altijd vragen kan 
stellen, keken de teleurgestelde jongeren toch een beetje anders naar het 
eindresultaat. Na een uitgebreide uitleg over de gemaakte fouten, werd hen meer 
en meer duidelijk dat een taal leren veel oefening vraagt. 

De tweede serie van zes lessen werd dus door minder leerlingen bezocht. Het 
blijkt juist een groep te zijn die de lessen erg serieus nemen en graag willen 
leren en groeien. Juist met deze groep is het dan ook leuk te zien dat ze allemaal 
op hun eigen manier stukje bij beetje vooruitgang boeken. 

Momenteel is het zomervakantie in Nicaragua. Na die tijd zal de hele groep weer 
aanwezig zijn om verder te leren, te vragen en te groeien. 

Zaterdag 4 december heeft een deel van de jongeren genoten 
van een middagje in het zwembad. Heel leuk, maar ook een 
beetje spannend als je niet kan zwemmen. Toen de zwem-
banden eenmaal in het water belandden, was het ijs gebroken. 
De spanning was eraf en het plezier kon beginnen.  Een 
foto-impressie:

Plezier in het zwembad
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Tweede examen

>> Dank voor een enthousiaste 
kerngroep in het project

>> Dank voor financiële steun 
uit Nederland

>> Gebed voor een stabiele 
voortgang van het project in 
2011

>> Gebed voor nieuwe 
enthousiaste medewerkers 


