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Emailadres, Facebook, Google en YouTube. Het trekt de aandacht van de jongeren, die actief zijn binnen het 
project. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Naast dat we Engelse les en een computercursus aanbieden, zijn we 
gestart met een internetcursus. Half oktober 2011 zijn de eerste twee groepen van beiden zes leerlingen van 
start gegaan met de cursus. 

                         Start internetcursus
 “Maar weinig jongeren met een emailadres”

Internethulp bij huiswerk
“Voor mijn huiswerkopdrachten heb ik best 
vaak internet nodig.” legt Mauda uit. “Veel 
huiswerk levert alleen maar vragen op en op 
internet zijn veel antwoorden te vinden.” Voor 
het project reden genoeg om de computer-
ruimte open te stellen voor de jongeren. Elke 
woensdag is de computerruimte beschikbaar 
voor de jongeren om onderzoek te doen voor 
huiswerkopdrachten. Deyling Cardenas, de 
computerlerares helpt hun hierbij. 

Het grootste deel van de jongeren, die de 
cursussen bezoeken, hebben maar weinig geld 
te besteden. Nadat er eten is ingekocht is er 
vaak maar weinig over voor andere dingen. Een 
bezoekje aan een internetcafé zit er dan ook 
voor veel jongeren niet in. Door elke woensdag 
de computerruimte open te stellen, heeft de 
groep in ieder geval een uurtje of soms twee 
uur de kans het een en ander uit te zoeken op 
internet. Een extraatje om verder te komen met 
school. “De woensdagen worden enthousiast 
bezocht.” vertelt Caren Valle, de sociaal 
werkster. “Niet iedereen benut de tijd ook echt 
voor huiswerk, maar ik zie het zeker als een 
nuttig initiatief.”
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Het betreft jongeren die in diezelfde maand een 
diploma ontvingen voor het afronden van de 
computercursus. Twaalf jongeren die voldoende 
basiskennis hebben opgedaan om een goede start 
te kunnen maken met de internetcursus. “Er zijn 
maar weinig jongeren die een emailadres hebben.” 
vertelt Deyling Cardenas, de computerlerares. “Laat 
staan dat ze een beetje de weg weten op internet.” 
De behoefte om deze kennis te vergaren was zeker 
aanwezig onder de twaalf jongeren. De verbete-
ring van de computerruimte maakte de start van de 
cursus mogelijk. 

Inmiddels beschikt de stichting over zes computers. 
Na de aankoop van de eerste drie computers, was 
het mogelijk een tweede aankoop te doen van drie 
computers. Een internetverbinding was al aanwezig 
in het buurthuis, maar het was wel noodzakelijk de 
verbinding eens goed na te kijken.

Net als in december 2010, hebben we ook in december 2011 
een eindactiviteit georganiseerd voor de jongeren. In 
tegenstelling tot vorig jaar zijn er nu veel meer jongeren die 
actief de cursussen volgen van het project. Van de 48 
jongeren in het project gingen er 39 mee naar het zwembad. 
Een kleine impressie:

Grote opkomst in zwembad



Kerstmarkt Christelijke 
Gereformeerde Kerk Eindhoven
Op 4 december was het een drukte van belang in het bijgebouw van de 
kerk. Er werd een kerstmarkt gehouden, waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan het project van Petra. Er was koffie met zelfgebakken taart, hand-
gemaakte kaarten, etc. Ook de kinderen uit de kerk droegen hun steentje 
bij met mooie kerstboomhangers. Tevens waren er producten uit Nicaragua 
te koop. Iedereen was benieuwd naar de opbrengst maar daar moesten we 
nog een week op wachten! Het werd….. 1001 Euro, een heel mooi bedrag.  
De diaconie van de kerk deed hier nog een gift  van 500 Euro bij. 

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

 ANBI status controle Belastingdienst

De Schatkast

Gebedspunten
>> Dank voor meer jongeren in 
het project

>> Dank voor de mogelijkheid 
van het starten van nieuwe 
cursussen

>> Gebed voor een goede 
nieuwe start van de Engelse les

Petra wil de opbrengst graag gebruiken om de 
cursus Engelse taal te verbeteren. Ze wil deze cursus 
drastisch verbeteren. Ze denkt aan de aankoop van 
woordenboeken voor alle leerlingen, zodat ze thuis 
huiswerkopdrachten kunnen maken. Ook wil ze graag 
boeken kopen om zo een betere opbouw te hebben 
in de lessen. De opbrengst zal er voor zorgen dat de 
cursus professioneler kan worden aangepakt.
We hopen dat Petra hiermee het werk in Léon weer 
een stap verder kan helpen. Veel dank aan Erna 
Elzenaar en Froukje v.d. Wal die dit alles 
georganiseerd hebben. Tekst: José Huizer

Graag wil ik deze Schatkast aan u voorstellen: mijn 
winkeltje voor JCLN! Het werk wat voor deze 
jongeren gedaan wordt heeft mijn hele hart. Al jaren

Aangezien we pas halverwege 2010 
waren begonnen, hadden we gedacht 
om er een verlengd boekjaar van te 
maken en 2010 en 2011 samen te 
voegen.  Nu de belastingdienst kwam 
controleren hebben we toch versneld 
alles van 2010 op een rijtje gezet. De 
boeken zijn gecontroleerd door een 
kascommissie (dank je wel Johan van 
der Stoel en Harry van Leeuwen) en 
er is een jaarverslag opgesteld.

lang ben ik geboeid door mensen die de stoute schoenen aantrekken en hun goede 
leven inruilen om een stukje leefbaarheid te creëren voor anderen die het niet zo 
goed hebben. Ikzelf heb die stap nooit durven zetten ook al grepen de foto’s en 
beelden mij nog zo aan. Nu wil ik graag mijn creativiteit gebruiken voor het werk in 
Nicaragua. Het doel is om met allerlei zelfgemaakte dingen een winkeltje te 
vullen. Kleine cadeautjes, zoals kaarten, sieraden, zelfgebreide sokken, mutsen 
e.d. snuisterijtjes. Ook cadeautjes op bestelling, leuke kussens, tafelloper, 
placemats o.i.d. Een aantal mensen leveren mij zelfgemaakte dingen aan. Als u 
ook iets leuks maakt voor de hobby? Wees welkom! Hoe meer variëteit, hoe leuker. 
Hoe meer mensen meehelpen hoe gezelliger. 
Verder heb ik nog een dienst aan te bieden voor trouwlustige mensen: ik wil graag 
hand- en spandiensten verrichten voor de bruiloft als de huwelijkscollecte voor 
JCLN gereserveerd wordt. Te denken valt aan kerk versieren, dank-je-wel-cadeaus 
verzorgen, ludieke corsages maken. (niet alles tegelijk)
Tekst: Leuni van der Tholen (email: leuni.vdt@gmail.com)

Eind 2011 kondigde de belastingdienst aan dat ze de stichting wilde 
controleren over 2010, om na te gaan of ze ons terecht aangemerkt hadden 
als een  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Gelukkig bleek de belastingdienst heel 
positief over onze activiteiten en 
administratie en over de wijze waarop 
we alles met Petra hebben geregeld, 
dus mogen we de ANBI status houden. 
Dat betekent dus dat uw giften aftrek-
baar blijven  bij uw belastingaangifte. 
We sturen het jaarverslag aan alle 
donateurs.  En mocht u het niet hebben 
gekregen, kunt u het altijd aanvragen bij 
het bestuur. Tekst: Idy van Leeuwen

Agenda
>> Zaterdag 2 juni 2012
Donateursdag; de kans om 
Petra te ontmoeten en meer te 
weten te komen over het 
project. Zet ‘m alvast in je 
agenda. In de volgende 
nieuwsbrief meer hierover.


