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

Stichting Jongerencentrum León Nicaragua

               Zeggen zonder te kwetsen

Ontmoetingsdag

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de 
ontmoetingsdag. Een goed moment om Petra 
weer te ontmoeten en om meer te weten te 
komen over de activiteiten van de stichting in 
Nicaragua. 

Tijdstip:  Zaterdag 2 juni 2012, 
  16.00 – 20.00
Locatie:  Fam. van Leeuwen
  Herdersveld 143
  5665 JN Geldrop

Programma
16.30   Presentatie over de 
  werkzaamheden in 
  Nicaragua
18.30   Filmdocumentaire 
  ‘Dreaming Nicaragua’
Tussendoor: Nicaraguaanse muziek en  
  hapjes

Mocht u in de gelegenheid zijn om te 
komen, meldt u dan uiterlijk 26 mei aan via 
stichtingjcln@gmail.com of 040-2800525

Mei 2012

Een nieuwe stap, die voor sommige jongeren 
misschien nog een beetje onwennig was. Een stap, 
die voor Caren Valle, de sociaal werkster, best een 
beetje spannend was. ‘Aan het begin voelde ik 
me best wel nerveus.’ vertelt Caren. ‘Ondanks dat 
voelde het goed om de boodschap over te brengen 
op de jongeren, omdat ik zag dat de jongeren me 
hoorden en omdat ik ervaar dat dit een belangrijk 
thema is voor onze doelgroep.’

De keuze om samen te praten over het thema 
‘Communicatie’ kwam voort uit de huisbezoeken, die 
Caren uitvoert in León Zuidoost. ‘Tijdens de 
bezoeken zag ik steeds vaker dat er zoveel 
jongeren een thuissituatie hebben, die niet 
gebaseerd is op goede relaties.’ zegt Caren. 
‘Daarbij merkte ik dat het in veel gezinnen ontbreekt 
aan goede communicatie.’ 

We hopen hiermee de jongeren te motiveren 
om alles bespreekbaar te kunnen maken met de 
medewerkers in het project en met hun eigen familie 
thuis. We wilden de jongeren laten weten dat het 
belangrijk is om te weten hoe je de dingen kan 
zeggen tegen een ander, zonder deze persoon te 
beledigen of te kwetsen.  

Enkele weken geleden organiseerden we de eerste sociale bijeenkomst, met als thema ‘Communicatie’. Een 
nieuwe stap binnen het project. Waarom? Omdat we willen dat de jongeren uit León Zuidoost niet alleen op 
maatschappelijk vlak ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar ook op geestelijk en sociaal vlak. 

Donatie uit Nicaragua
Sinds enkele weken ontvangt de stichting donaties vanuit 
Nicaragua. Ileana Vargas, lerares in de Spaanse taal, is 
degene die wekelijks een donatie overhandigd aan Petra. 

‘Ik vind het een bijzonder project, dat Petra heeft opgezet in 
León Zuidoost.’ legt Ileana uit. ‘Hulp is noodzakelijk onder de 
jongeren in deze wijken en ik ben dan ook blij dat het project 
deze hulp biedt.’ Dat Ileana zich kan vinden in de doelstelling 
van het project is niet de enige rede van haar wekelijkse donatie. 
Haar belangrijkste rede is gebaseerd op haar relatie met God: ‘In 
Efeze 4 vers 28 uit de bijbel, staat dat het belangrijk is om eerlijk 
de kost te verdienen, om zo iets weg te kunnen geven aan wie 
het nodig heeft.’ 

Als Ileana lesgeeft aan iemand, die Petra heeft aangedragen, 
dan brengt zij 5 dollar per uur in rekening. Een dollar daarvan 
doneert zij aan de stichting, om op deze manier jongeren te hel-
pen, die het nodig hebben. Website: www.clases-de-espanol.com
 



Hoger niveau computercursussen
De jongeren, die de computercursus volgen, zitten in hun examenperiode. 
Twee groepen doen examen voor de cursus internet en twee voor de 
cursus Word, Excel en PowerPoint. Daarbij nog twee groepen, met de 
allerjongsten uit het project, die examen doen in alleen Word. 

Contactgegevens
Stichting JCLN
Herdersveld 143
5665 JN Geldrop
T:    040-2800525
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

Frisse start Engelse les

Gebedspunten
>> Dank voor meer jongeren in 
het project

>> Dank voor de verbeteringen 
in de cursussen

>> Gebed voor een goed verblijf 
voor Petra in Nederland

Dit keer zijn het niet zomaar examens. Michael Quintana, afgestudeerd in 
psycho pedagogiek, hielp Deyling om de jongeren goed voor te bereiden op hun 
examen en om complete examens de realiseren. Daarbij is het zijn taak om 
toezicht te houden bij de examens en deze te beoordelen. Dit alles om de twee 
computercursussen op een hoger niveau te brengen. 

‘De examens die er nu liggen, zijn zo in elkaar gezet, dat het resultaat precies laat 
zien wat de leerling wel of niet snapt.’ vertelt Michael. ‘Tot nu toe zijn de examens 
goed gegaan, wat laat zien dat de informatie van de cursus goed is overgekomen 
op de jongeren.’ 

Sommige jongeren vinden het erg spannend, de examens. ‘Ze zien natuurlijk een 
ander gezicht in de computerruimte.’ legt Michael uit. ‘Van Deyling, Caren, Marcelo 
en Petra weten ze een beetje wat ze kunnen verwachten. Van mij nog niet. Juist 
daarom kan ik de taak als supervisor goed vervullen.’ 

Op zaterdag 12 mei 2012 organiseren we de diploma-uitreiking. Hopelijk zullen alle 
leerlingen hun diploma die dag ontvangen. 

Sinds april 2012 zijn de Engelse lessen weer van start gegaan. Een nieuwe 
start, die de cursus van vorig jaar overstijgt. Door de Kerstactie van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk hadden we mogelijkheid deze 
kwaliteitsverbetering door te voeren en door de terugkeer van Marcelo 
Mendoza kon de cursus opnieuw van start gaan.

Vorig jaar had Marcelo zijn werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Deze keuze had te 
maken met de afronding van zijn studie Engelse taal. ‘Begin dit jaar heb ik veel tijd 
besteed aan mijn studie.’ vertelt Marcelo. ‘Veel gestudeerd om goed voorbereid 
het eindexamen in te gaan.’ Begin maart studeerde Marcelo af aan de universit-
eit UNAN in de studierichting Engelse taal, met als specialisatie onderwijzen. Zijn 
afstuderen bestond uit verschillende grote examens, verspreid over drie dagen, 
waarin alle facetten van de Engelse taal en het lesgeven in de Engelse taal aan 
bod kwamen. ‘Het waren pittige examens, maar gelukkig heb ik ze allemaal met 
succes kunnen afronden.’ Nu wil Marcelo zijn tijd en kennis graag weer inzetten 
voor de jongeren, die het project bezoeken. 

Marcelo is samen met Petra gaan nadenken over het verbeteren van de cursus. 
Door de ervaring, die Marcelo en Petra opdeden in het afgelopen jaar, kwamen 
zij met het idee om te werken met bestaande boeken, om op deze manier een 
duidelijke structuur neer te leggen voor de jongeren. Daarbij leek het handig om 
alle leerlingen te voorzien van een woordenboek, zodat ze thuis aan opdrachten 
kunnen werken. Ook het gebruik maken van audio leek een goede keuze, volgens 
Marcelo. ‘De jongeren zijn enthousiast.’ reageert Marcelo, bij de overdracht van de 
materialen aan de leerlingen. ‘Nu iedereen een eigen schrift, boek, werkboek en 
woordenboek heeft, ben ik erg gemotiveerd om de Engelse lessen op een hoger 
niveau te brengen.’ 

Alle leerlingen hebben een document ondertekend, waarin ze aangeven dat ze 
goed voor de materialen zullen zorgen en dat ze deze in goede staat weer 
zullen overhandigen aan de stichting, mochten ze de cursus beëindigen. Er zijn 44 
leerlingen van start gegaan, verdeeld over zes groepen. Een enthousiaste groep 
jongeren, die het hopelijk ver gaan schoppen.

Agenda
>> Zaterdag 19 mei t/m 
donderdag 12 juli 2012
Petra in Nederland
>> Zaterdag 2 juni 2012
Ontmoetingsdag; zie voorkant 
nieuwsbrief.
>> Zondag 1 juli
Presentatie in Christelijke 
Gereformeerde Kerk te 
Eindhoven


