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Zo’n veertig jongeren uit het project kwamen naar 
het buurthuis om naar de theatervoorstelling te 
kijken. Daarbij kwamen nog zo’n dertig personen 
naar de voorstelling, aangezien deze op straat 
gehouden werd. ‘Op deze manier komt het theater 
naar de mensen toe en hoeven de mensen niet naar 
het theater te komen.’ vertelt een van de toneel-
spelers. Het publiek reageerde in eerste instantie 
wat afstandelijk op de voorstelling. Er werd een 
beetje gelachen en gefluisterd, maar al gauw wist 
de toneelgroep de volledige aandacht te pakken 
van de kijkers. ‘Niet alleen mensen die Hiv of Aids 
hebben, worden gediscrimineerd.’ reageert een van 
de jongeren uit het project, na afloop. ‘Alleen al een 
beetje anders zijn, kan een ongelijke behandeling tot 
gevolg hebben.’ Andere jongeren beamen dat. 

Daniel Pulido, die het initiatief nam om de theater-
groep uit te nodigen in León, beschouwde het als 
een eerste stap: ‘Hopelijk is het mogelijk om in de 
toekomst ook met andere theatergroepen naar León 
Zuidoost te komen, om op die manier nog meer 
thema’s onder de aandacht te brengen.’ 

In Nicaragua is het niet ongewoon dat mensen met Hiv of Aids te maken hebben met discriminatie. Er bestaat 
veel onbegrip jegens deze groep mensen, wat kan leiden tot bijvoorbeeld roddelen, buiten de gemeenschap 
plaatsen en agressief reageren. Om hier verandering in aan te brengen, kwam de theatergroep ‘El Bosque’ uit 
Pueblo Nuevo, Estelí, naar León Zuidoost om hier hun voorstelling te tonen.  

Niveau 1 van de Engelse cursus is in augustus 
afgerond met een examen. Alle jongeren zijn erin 
geslaagd om het examen af te ronden met een 
voldoende. Groen licht dus om door te gaan naar 
niveau 2. 

‘Niet alle jongeren nemen de tijd om thuis huiswerk 
te maken en woordjes te leren,’ vertelt Marcelo, de 
docent Engelse les, ‘dus ik vond het best spannend om 
de examens af te nemen.’ Marcelo is erg blij met het 
resultaat. Hij betreurt het wel dat er in de tussentijd een 
aantal jongeren is gestopt met de cursus. De lessen 
gingen van start met 44 jongeren, verdeeld over zes 
groepen, waarvan er 31 het examen hebben gemaakt.

Het is niet altijd makkelijk om de jongeren te motiveren 
om ook thuis bezig te zijn met de Engelse taal. ‘Ik

probeer ze er altijd op te wijzen dat veel herhalen helpt bij 
het leren van een nieuwe taal. Jongeren begrijpen dit ook 
wel, maar veel jongeren ontbreekt het aan steun en hulp 
van de familie.’ legt Marcelo uit. Caren, de sociaal werkster, 
vult Marcelo aan: ‘Niet alle ouders hebben zelf onderwijs 
gevolgd en dat maakt het moeilijk voor ouders om hun 
kinderen te helpen.’ Daarom zou het goed zijn om huiswerk-
begeleiding aan te bieden. ‘Ik denk zeker dat dit de jongeren 
zal helpen om zich verder te kunnen ontwikkelen.’ geeft 
Marcelo aan. ‘Iets om over na te denken in de toekomst.’



Internetcursus zonder internet Contactgegevens
Stichting JCLN
Herdersveld 143
5665 JN Geldrop
T:    040-2800525
M:   stichtingjcln@gmail.com
W: www.jcln.org (in 
 constructie) 

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

Vrijwilligers

Gebedspunten
>> Dank voor een goede tijd in 
Nederland voor Petra
>> Dank voor een goede voort-
gang van het project, tijdens de 
afwezigheid van Petra
>> Gebed voor een leerzame 
periode voor de vrijwilligers die 
komen
>> Gebed voor zorg omtrent 
financiën

Sinds mei 2012 beschikt het project niet meer over een internet-
verbinding. Iets wat vervelende gevolgen heeft. De internetcursus is 
gestopt, de jongeren kunnen wekelijks niet meer een uur gebruik maken 
van internet voor hun schoolopdrachten en het afnemen van het Power-
Point-examen is een stuk moeilijk geworden. Sinds die tijd is Deyling, de 
computerlerares, opzoek naar een oplossing, maar dat bleek moeilijker dan 
gedacht. 

Er zijn maar weinig providers werkzaam in León Zuidoost en de mogelijke 
verbindingen die zij aanbieden zijn beperkt. Zo zijn inmiddels de inbel- en 
kabelverbinding uitgesloten. Dat deze aansluitingen niet meer worden 
aangeboden in León Zuidoost, heeft er mee te maken dat providers dit niet 
rendabel achten. Iets wat één provider wel aanbiedt is een satellietverbinding, 
maar die geeft een kostenplaatje van ongeveer 115 euro per maand. 

Momenteel zoekt Deyling de oplossing in een laserverbinding. Op deze manier 
wordt de internetverbinding van een plek waar wel een verbinding mogelijk is, 
doorgestuurd naar het buurthuis. Hiervoor moet op beide plekken een toren 
geplaatst worden, met daarop antennes, die het signaal van de ene plek kan 
doorsturen naar de andere plek. 

De kosten om dit te realiseren, betreffen ongeveer 900 euro. Daarna zijn de 
maandelijkse kosten voor de internetverbinding ongeveer 35 euro. 

Binnenkort kan het team 
versterking verwachten van drie 
vrijwilligers. Het gaat om twee 
Nederlandse MBO-studenten en om 
de Belgische Dorien Vandormael. 

Denise Berkhout en Tessa Vos zijn twee 
studenten die de MBO-studie 
Jeugdzorg volgen. Zij zijn naar 
Nicaragua gekomen om stage te lopen. 
Gezamenlijk zullen ze een deeltijdstage 
lopen in het project. Hun stageperiode 
start  begin oktober en eindigt half 
december 2012. Zij zijn verantwoordelijk 
voor het organiseren van de 
eindactiviteit in december. 

Dorien Vandormael komt voor een 
periode van een half jaar. Zij is 
afgestudeerde leerkracht en sociaal 
werker: ‘Als jonge enthousiasteling 
hoop ik mijn steentje te kunnen 
bijdragen in het project. Via onderwijs 
denk ik namelijk dat je de wereld kan 
veranderen. Mits mijn achtergrond in 
educatie en het creëren van vormingen, 
wil ik workshops helpen ontwikkelen 
rond maatschappelijke thema’s. Als 
fervent  hobby-filosoof ben ik ervan 
overtuigd dat iedereen iets zinnigs te 
zeggen heeft, maar soms gewoon geen 
kansen krijgt om zich te uiten. Een 
cursus sociale vaardigheden komt 
alvast op het programma.’

Workshop
Traditioneel onderwijs is niet 
altijd de juiste wijze om 
jongeren iets te leren. 
Hierover kwam de Belgische 
Dr. Frans Limpens, expert 
op het gebied van mensen-
rechten praten. ‘Spel is een 
belangrijk element om te 
leren, te groeien en samen te 
werken.’ vertelt hij. ‘Spelen 
om te spelen en niet spelen 
om te winnen.’ 

Door te spelen om te spelen, 
leren jongeren om gezamelijk 
tot een oplossing te komen en 
groeit hun eigenwaarde. ‘Juist 
deze twee elementen kun-
nen zorgen voor een positieve 
ontwikkeling in jongeren.’ zegt 
Dr. Frans Limpens. 

Vrijdag 7 september bezocht 
het hele team de workshop om 
gezamelijk tot nieuwe ideeën te 
komen. 
Meer informatie in het Spaans: 
www.efectocreativo.org.mx

Zoals u leest in deze nieuwsbrief zijn er 
volop plannen en mogelijkheden voor 
dit project.  Echter er zijn financiële 
zorgen. De uitgaven zijn fors 
toegenomen, doordat er meer 
activiteiten waren, elektriciteit en 
internet zijn duur  en doordat we de 
medewerkers meer zijn gaan betalen 
(nog steeds werken zij voor een 
schijntje vergeleken met onze 
normen). Ook blijven de inkomsten 
achter vergeleken met vorig jaar.

Daarom doen we een beroep op u om 
dit project te (blijven) steunen. Het zou 
jammer zijn, als al die mooie plannen 
in de ijskast moeten zetten door gebrek 
aan geld.

Er zijn echter ook mogelijkheden om 
extra fondsen te werven via allerlei 
stichtingen en organisaties in 
Nederland. Maar wij hebben iemand 
nodig om deze geldbronnen aan te 
boren en de taak van fondswerver op 
zich te nemen.  Bent u die enthousiaste 
persoon om dit project te promoten of 
wilt u het overwegen? Meld u zich dan 
bij het bestuur. 

Financiën
Vanuit het bestuur


