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

Of ik Nederland mis? Nee, eigenlijk niet. Niet meer althans. Inmiddels voel ik me erg op mijn plek in Nicaragua. De 
eerste maanden was dat zeker heel anders. Realiseerde me toen dat een bezoekje brengen aan Nicaragua toch echt 
iets heel anders is dan daadwerkelijk in Nicaragua wonen en werken. Ik heb nu een fijne woonplek gevonden, waar ik 
kan werken, bijeenkomsten kan hebben, maar ook ontspannen. Het project heeft een stijgende lijn te pakken en dat 
geeft me energie. En ik begrijp nu beter hoe het werkt in dit land. Ja, ik voel me goed in Nicaragua. Wat ik wel mis? 
Familie en vrienden. Ik kijk naar jullie uit. 19 mei zet ik voet op Nederlandse bodem en hoop ik jullie te ontmoeten.  

Integreren

Stichting Jongerencentrum León Nicaragua

In februari, na de zomervakantie in Nicaragua, is het project weer van start gegaan. Nieuwe Engels lessen 
voorbereiden. Leerlingen weer opzoeken. Samen met Marcelo nieuwe thema’s bedenken. Sociaal werker 
zoeken. Starten met familiebezoeken. Kijken of computerles wel door kan gaan. Zoeken naar mogelijkheden 
om het dak van het buurthuis te repareren. Kortom, genoeg gedaan en nog 
steeds genoeg te doen. Hier een overzicht.

Het project in 2011

Sinds januari is Caren Johanni Valle Suazo 
werkzaam voor het project. Caren studeerde Sociaal 
Werk aan de universiteit van León. In 2007 
behaalde ze haar diploma. Vrij snel daarna trouwde 
ze en kregen ze een dochter. Het zoeken naar werk 
was toen niet echt aan de orde. En half jaar gelden 
is ze wel opzoek gegaan naar een leuke baan. 
Momenteel is ze op vrijwillige basis werkzaam voor 
de politie. Ze werk op het meldpunt voor huiselijk 
geweld. Caren bezoekt families die met huiselijk 
geweld te maken hebben. Sinds een paar maanden 
werkt ze ook voor het project. Ze bezoekt de 
families van de jongeren die computerles en/ of 
Engels les volgen. ‘Ik ben blij dat ik weer met mijn 
vakgebied bezig kan zijn.’ benoemt Caren. ‘En fijn 
dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan 
het project.’ Inmiddels heeft Caren alle leerlingen 
één keer bezocht. Momenteel is ze druk bezig met 
het bezoeken van leerlingen die eerder zijn afge-
haakt. Daarnaast is Caren bezig met de voorbe-
reidingen voor een bijeenkomst voor de jongeren 
van het project en hun ouders. Tijdens deze bijeen-
komst zal het doel van het project nog eens duidelijk 
worden gepresenteerd. 

Sociaal werkster
Buurthuis

De contacten met de vrijwilligers van het buurthuis verloopt 
erg goed, maar de staat van het pand voldoet niet geheel aan 
de verwachten. Inmiddels is het pand zo’n elf jaar oud en in 
die jaren is er maar weinig aan onderhoud verricht. Om 
activiteiten van de stichting te kunnen voortzetten moet er 
drastisch iets aan het pand gebeuren. Het belangrijkste? Het 
dak. Het deel boven de computerruimte en mogelijke kantoor-
ruimte is niet in goede staat, waardoor er in het regen seizoen 
grote problemen zijn de verwachten wat betreft waterover-
last. Het afgelopen jaar hadden we daar al mee te maken. 
Aangezien er toen der tijd weinig mogelijkheden waren tot ver-
betering, hebben we het ermee gedaan. Nu het regenseizoen 
nadert is de dakreparatie een hoge prioriteit geworden.
Sinds november 2010 ben ik met de vrijwilligers aan het praten 
over de mogelijkheden. Langzaam aan zag de commissie van 
het buurthuis ook in dat er echt iets moest gebeuren. Op ver-
schillende plekken ben ik opzoek gegaan naar de financiering 
hiervan. Nog maar kort geleden heeft de gemeente León de 
toezegging gedaan om $1.000.,- in te zetten voor de reparatie 
van een deel van het dak. In mei zullen de werkzaamheden 
van start gaan. 
Na de reparatie kan de grotere ruimte ingericht worden als 
computerruimte en kan de huidige computerruimte 
omgebouwd worden tot kantoorruimte voor de stichting. 
Tevens zijn dan de randvoorwaarden geschept om nieuwe 
computers aan te schaffen. 



Computerles
In februari waren de randvoorwaarden voor goeie computerles 
niet meer compleet. Er waren nog steeds drie computers tot onze 
beschikking, maar nog eentje begon kuren te krijgen. Deyling Esther 
Cárdenas Velasquez, de computerlerares, bleef ondanks dat zeer 
enthousiast. Op eigen initiatief ging ze opzoek naar iemand die 
mogelijk de computers kon nakijken. Voor een zacht prijsje zijn alle 
drie de computers weer in werking gesteld. 
In de zomervakantie waren de computerlessen gewoon doorgegaan, 
maar de opkomst werd wekelijks minder. In februari zijn Deyling en 
ik dus opzoek gegaan naar de leerlingen en tevens zijn we bezig 
geweest met het werven van nieuwe leerlingen. Dit werd een groot 
succes. Inmiddels zijn er vijf groepen van zes jongeren die de com-
puterlessen van Deyling volgen. Een trouwe groep jongeren. Twee 
van de vijf groepen hebben onlangs een deelexamen gedaan. 
Allemaal hebben ze dit behaald. Slagingspercentage van 100 
procent dus. 
Dit alles neemt niet weg dat de vraag naar nieuwe computers nog 
steeds aanwezig is. Inmiddels is er geld beschikbaar binnen de 
stichting voor de aanschaf van drie nieuwe computers. Zo gauw de 
ruimte geschikt is voor nieuwe computers, zal ik deze aankopen     
                                gaan doen. 

Contactgegevens
Stichting JCLN
Tivolilaan 1
5645 GD Eindhoven
T:    040-2370294
M:   stichtingjcln@gmail.com
W: www.jcln.org

ABN AMRO 496298887 
Eindhoven (giften zijn 
aftrekbaar)

Petra de Bruin
Apartado Postal 404
León, Nicaragua
T:  00505-87209662
M:  stichtingjcln@gmail.com

Gebedspunten

>> Dank voor de inzet van de 
medewerkers

>> Dank voor nieuwe 
mogelijkheden om de computer-
les door te laten gaan

>> Gebed voor een goede 
overdracht voor vertrek naar 
Nederland

>> Gebed voor een goeie tijd in 
Nederland

Slagingspercentage laatste examen Engels: 80%; Slagingspercentage deelexamen van de computerles: 100%; 

Hoeveelheid leerlingen in de computerles: 30; Hoeveelheid leerlingen in de Engels les: 15; Hoeveelheid 

medewerkers: 3; Tijd dat project zichtbaar draait: 11 maanden; Kosten reparatie deel van het dak: $1.000,-

Cijfers

Inmiddels is er weer een serie van zes lessen afgerond. Het 
overgrote deel van de leerlingen hebben het examen afgerond 
met een 
voldoende. Enkelen niet, maar neemt niet weg dat ook zijn 
vooruitgang boeken. Het slagingspercentage lag dit keer op 80 
procent. 
Een nieuwe serie van zes lessen is van start gegaan. Deze zal 
doorlopen in de periode dat ik in Nederland verblijf. Marcelo 
Antonio Mendoza Antón zal de lessen dan zelfstandig 
voortzetten. Hij is enthousiast over de nieuwe verantwoorde-
lijkheid. ‘Al moet ik toegeven dat ik het ook een beetje span-
nend vindt.’ aldus Marcelo. Ik heb er zeker vertrouwen in dat 
Marcelo zelfstandig de lessen kan draaien. Hij heeft goed zicht 
op het niveau van de verschillende groepen en weet waar de 
aandachtspunten liggen. 

Engels les

Verlof Petra
Donderdag 19 mei 2011 zal Petra arriveren in Nederland. We noemen het een 
periode van verlof, maar het is zeker niet alleen vakantie! Deze periode zal in het 
teken staan van het presenteren van haar werk tot nu toe. Belangrijk is ook het 
ontmoeten van de mensen die haar op welke wijze ook ondersteunen, nieuwe 
energie opdoen en vooruit kijken en plannen maken voor het komende jaar. Petra 
is in Nederland vanaf donderdag 19 mei t/m donderdag 30 juni 2011.
Bij deze een gelegenheid om haar te kunnen ontmoeten:

Zaterdag 28 mei 2011 van 16.00-21.00
Herdersveld 143
5665 JN Geldrop
Graag aanmelden via stichtingJCLN@gmail.com


