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

Stichting Jongerencentrum León Nicaragua

Een uurtje of drie druppelen de eerste mensen binnen. Het is gelukt; de stoelen staan op hun plek, de 
microfoon doet ‘t, de slingers hangen en ik en de medewerkers hebben de nette kleren aangetrokken. Het is 
zaterdag 27 augustus 2011, de eerste diploma-uitreiking van Stichting Jongerencentrum León Nicaragua. 

Eerste diploma-uitreiking computercursus
   “Best een beetje spannend allemaal”

Nieuw bestuurslid 
José Huizer

Via de Christelijk 
Gereformeerde Kerk Eindhoven 
was ik al bekend met Petra en 
haar project in Nicaragua. 
Nadat mijn dochter Yvonne 
daar op bezoek geweest was, 
nam de betrokkenheid toe. Ik 
wil me graag inzetten om Petra 
bij haar mooie taak te steunen. 
Ik heb ervaring bij het 
onderwijs en werk als vrijwilliger 
bij diverse organisaties.

September 2011

Elf van de zesentwintig leerlingen van de computer-
cursus Microsoft Office Windows hebben de cursus 
met succes afgerond. Deze prestatie wilden we niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan, dus hebben we 
ervoor gekozen een diploma-uitreiking te 
organiseren. Een optimale Nicaraguaanse diploma-
uitreiking. Als opening van het evenement het 
Nicaraguaanse volkslied en om het goed te doen 
het Nederlandse volkslied erachteraan. Na een 
toespraakje van mij en de beste leerling, was het 
moment aangebroken om de diploma’s te over-
handigen. De netjes geklede jongeren drapeerden 
zich over het gangpad naar voren, waar Deyling, de 
computerlerares, klaarstond met de diploma’s. Na 
overhandiging van de diploma’s, wat de leerlingen 
best een beetje spannend vonden, was het tijd voor 

muziek en een hapje eten. 
De jongeren hebben zicht-
baar genoten van de eerste 
diploma-uitreiking van 
Stichting Jongerencentrum 
León Nicaragua. 



“Vertrouwen opbouwen, omdat 
ze een echte vertrouwensband 
niet kennen.”

En denk je dat de jongeren een vertrouwenspersoon nodig hebben?
“Daar ben ik van overtuigd. In veel gezinnen in León Zuidoost ontbreekt het aan 
goede communicatie. Ik merk dat er binnen het gezin maar weinig wordt 
gecommuniceerd. Persoonlijke zaken worden maar zelden met elkaar gedeeld. 
Doordat ik voor de stichting werk, kan ik iets opvullen wat de jongeren thuis niet 
hebben.” 

Maar is het niet beter dat er binnen het gezin een vertrouwensband is?
“Natuurlijk zou dat beter zijn, maar dat is niet in korte tijd te realiseren. Dat is een 
proces. Hierin is het belangrijk om met de jongeren en hun ouders te werken. 
Beide partijen zouden zich moet realiseren dat een betere communicatie binnen 
het gezin kan bijdragen aan ieders ontwikkeling. Liefde en genegenheid voelen, 
kan bijdragen aan groei.”

Hoe zou je dit proces in werking willen stellen?
“De huisbezoeken die ik nu uitvoer namens de stichting doen daar al een aan-
zet toe. Vooral de momenten dat ik én de jongeren én hun ouders te spreken 
krijg. Wat ook zou kunnen bijdragen is het organiseren van activiteiten, waarbij 
jongeren worden geprikkeld om meer te communiceren. Bijvoorbeeld interactief 
theater, voorlichting of stellingen die aanleiding kunnen zijn tot discussie. Zolang 
de jongeren zich veilig voelen binnen het project, denk ik dat dit soort activiteiten 
best veel kunnen opleveren.” 

Een passie voor je vak heb je wel.
“Ik ben blij dat ik met mijn vakgebied bezig kan zijn. Ik heb dat best gemist. Ik 
geniet van de gesprekken en ben blij dat ik iets kan bijdragen door niet alleen met 
jongeren te praten, maar ook met hun ouders. Ik ben blij dat het project steeds 
meer bekendheid krijgt in de wijken van León Zuidoost.”

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

ABN AMRO 496298887 
Eindhoven (ANBI-erkenning, 
dus giften zijn aftrekbaar)

Petra de Bruin
Apartado Postal 404
León, Nicaragua
T:  00505-87209662
M:  petradebruin2003
             @yahoo.co.uk

Dak dat niet lektNieuwe computers

Gebedspunten

In juni 2011 is de reparatie van 
een deel van het dak 
gerealiseerd. Het broze 
gedeelte boven de computer-
ruimte en kantoorruimte is 
vervangen voor zinkplaten. Met 
dank aan de gemeente León en 
de gemeente Utrecht hebben 
we geen lekkages meer in de 
computerruimte.

In mei 2011 had de stichting de mogelijkheid drie nieuwe 
computers aan te schaffen. Aangezien de computers van het 
buurthuis allemaal niet meer werken, zijn we blij met de nieuwe 
aankoop. Deze nieuwe computers had de stichting te danken 
aan twee Nederlandse studenten, die stage liepen in Nicaragua. 

De studenten, Jenneke de Jong en Berber de Vries, liepen 
stage via het stageprogramma van de Nederlandse organisatie 
Do You Care. In Nederland hadden zij geld ingezameld om iets 
te kunnen financieren op hun stageplek. Aangezien de twee 
studenten heel veel geld hadden ingezameld, hebben zij naast 
steun aan hun stageplekken ook een bijdrage willen leveren 
aan de stichting. 

In juli 2011 zijn de computers in de computerruimte geplaatst. 
Sinds dien hebben we veel plezier van de snellere en 
geavanceerdere computers. Met het geld van Nederlandse 
donateurs gaan we nog drie nieuwe computers aan schaffen. 

Jenneke de Jong en Berber de Vries, hartelijk dank voor de 
computers. 

“Moeizame gesprekken, hoopvolle gesprekken, diepe gesprekken en stiltes. 
Het contact met de jongeren in het project kan zo verschillend zijn.” vertelt 
Caren Johanni Valle Suazo, de sociaal werkster van de stichting. Moeizame 
gesprekken komt Caren steeds minder vaak tegen en daar is Caren blij mee. 
“Ik ben steeds meer een vertrouwenspersoon voor de jongeren.”

>> Dank dat Petra een goede 
tijd had in Nederland 

>> Dank voor de eerste 
diploma-uitreiking

>> Gebed voor een goede 
continuïteit van de computer-
cursus

>> Gebed voor een goeie start 
van nieuwe cursussen


