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Diploma’s voor 24 jongeren

December 2012

Hoera! Op zaterdag 17 november j.l. hadden we de kans om aan 
24 leerlingen een diploma uit te reiken voor de cursussen Word, 
PowerPoint, de basiscursus computer en MSOffice. Samen met 
twee gasten, nodigden we de jongeren uit voor een hapje en een 
drankje in het buurthuis. Hoewel het nu al de vierde keer is dat 
we een diploma-uitreiking organiseren, blijft dit even bijzonder. 
Mei 2013 staat de volgende gepland.  

Toespraak van Deyling, de computerlerares

Toespraak van José, één van de jongeren

Stagiaires aan het woord

Wat vinden jullie mooi aan Nicaragua?
“De mensen hier zijn zo vrolijk.” antwoordt Denise. Tessa 
vult haar aan: “Iedereen is gewoon heel relaxed.”

Nicaragua heeft natuurlijk ook minder mooie kanten.
Tessa: “De armoede, dat heeft me het meest geraakt in 
dit land.” Denise: “Hier in León zie je erg veel zwervers 
op straat. Ik vind het moeilijk om daar mee om te gaan.”

Veel armoede dus, maar ondanks dat zijn de mensen 
vrolijk. Wat neem je mee naar Nederland van deze 
ontdekkingsreis?
“Deze ervaring heeft me aan het denken gezet over hoe 
ik in Nederland leef.” begint Denise. “Ik heb echt niks te 
klagen en eigenlijk ben ik best verwend. Door deze 

belevenis heb ik meer waardering gekregen voor alles 
wat er in huis moet gebeuren en dat doet mijn moeder 
allemaal. Ik zou thuis graag meer willen koken.” Tessa 
is het hiermee eens en voegt eraan toe: “Alles in Neder-
land is veel makkelijker. Iedereen heeft een wasmachine 
in huis, boodschappen kan je doen met de auto en veel 
gezinnen hebben een afwasmachine.”

En? Voor herhaling vatbaar?
“Nee,” antwoordt Denise, “want dan moet ik mijn vriendje 
weer missen.” Voor Tessa is dat anders: “Ik zou best nog 
eens terug willen komen, maar dan wil ik gaan rond-
reizen. Het lijkt me leuk om meer te ontdekken van dit 
mooie land.”

De stageperiode zit erop. Tessa Vos en Denise Berkhout verbleven vier maanden in Nicaragua. De taal leren, 
wonen in een gastgezin, de cultuur van Nicaragua leren kennen, anders eten, het land ontdekken en niet te 
vergeten stagelopen. In hun laatste stageweek vroeg ik naar hun ervaringen.



Een welverdiend uitje naar de zee
De hele wijk zal geweten hebben dat wij op zaterdag 
1 december j.l. met de jongeren naar zee gingen. In 
totaal stapten 45 jongeren uit León Zuidoost op de 
bus richting Quetzalplaya, een strandhostel van een 
bevriende organisatie dat we gratis mochten 
gebruiken. Hier beleefden we een leuke namiddag vol 
waterspelletjes, een lekker hapje en een duik in de 
zee. Dankzij 16 vrijwilligers konden we alles in 
goede banen leiden. Terwijl de kleinsten op het strand 
speelden, ploeterden de oudsten met hun voeten in 
het water, kortom voor ieder wat wils. Een 
ontspannen afsluiter van een actief schooljaar.

Nieuwjaarswens van de medewerkers

Dorien: “Ik benoem 2013 tot een actie-
jaar: boordevol nieuwe ideeën, reuze-

leuke activiteiten, meer bewustwording 
en meer donaties. Kortom een flinke stap 

voorwaarts voor de stichting!”

Marcelo: “Dankjewel voor jullie hulp aan 
het project. Nu kan ik Engelse les geven 
aan kansarme jongeren. Ik wens jullie 
allen fijne Kerstdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar.”

Deyling: “Gods zegen voor de Kerst-
dagen. Ik wens jullie een nieuw jaar vol 

van bemoediging en voorspoed. Van mij 
een warme omhelzing van dank voor de 

zegeningen die jullie aan ons geven in 
Nicaragua.”

Caren: “Dat de almachtige God jullie 
mag vullen met liefde en vrede. Met 
heel mijn hart wens ik jullie fijne Kerst-
dagen toe een een gelukkig nieuwjaar.”

Michael: “Behoud een levende geest 
om de jongeren hier te helpen in Nica-
ragua en Gods liefdevolle zegen voor 
jullie allen en jullie families.”

Petra: “Voel je gezegend met hetgeen 
God je aanreikt en dat je daarvan iets kan 
doorgeven aan anderen. Veel creativiteit 
toegewenst in een jaar vol nieuwe 
ontdekkingen.”



Website

Video gewonnen

Momenteel beschikken we niet 
over een website, daar komt 
binnenkort verandering in! 
Dankzij een enthousiaste vrij-
williger zullen wij vanaf eind 
januari op het wereldwijde web 
te vinden zijn. In de tussentijd 
kan je ons volgen via facebook 
www.facebook.com/stichtingjcln.

Tientjescampagne Contactgegevens

Stichting JCLN
Herdersveld 143
5665 JN Geldrop
T: 040-2800525
M:   stichtingjcln@gmail.com

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

Daarmee willen we mensen overtuigen 
dat wij dankzij een storting van 
10 EUR per maand een wereld van ver-
schil kunnen maken. 

Want meer donateurs = meer geld = 
meer cursussen = meer jongeren = 

meer toekomst

Dus help ons om mensen te overtuigen* 
of word zelf tientjeslid!

*Plaats onze cover op je facebook-
pagina of print de poster en flyers om 
op te hangen en uit te delen. 
100Nicaraguaanse jongeren zijn jou 
alvast zeer dankbaar.

In 2012 klokken we af op 100 bereikte 
jongeren en 128 gevolgde cursussen. 
54 leerlingen kregen een diploma voor 
een computercursus, 32 behaalden een 
certificaat Engels niveau 1. Daar-
bovenop organiseerden we een theater-
voorstelling, een sociale bijeenkomst en 
een eindactiviteit aan het strand. Maar 
we kunnen nog beter.

Voor het jaar 2013 hebben we grootse 
plannen. Het herstellen van de intenet-
verbinding staat op het programma. 
Graag zouden we ook meer sociale 
bijeenkomsten organiseren en beginnen 
met huiswerkbegeleiding. En dat kost 
geld, vandaar dat we in december 2012 
met een tientjesactie startten. 

Gebedspunten
>> Dank voor een actief jaar, 
waarin veel is bereikt.
>> Dank voor mensen die bid-
den voor het werk in Nicaragua
>> Dank voor een welwillend 
bestuur
>> Gebed voor meer donateurs
>> Gebed voor een nieuw 
bestuurslid

In 2013 zal TouchMedia een gratis video voor de stichting re-
aliseren. Zo hoopt het bedrijf een bijdrage te leveren aan meer 
bekendheid over de werkzaamheden van de Stichting Jongeren-
centrum León Nicaragua. 

In oktober j.l. deed TouchMedia een oproep via Facebook om 
suggesties aan te dragen van goede doelen die wel een video kunnen 
gebruiken. Twee mensen schreven een artikel over hun 
motivatie, waarom de stichting wel een video verdient. 

Na verschillende reacties maakte TouchMedia een selectie, die zij op 
Facebook plaatsten, waarna er gestemd kon worden. Uiteindelijk 
ontving de stichting 113 stemmen, waarmee we de eerste plaats 
behaalden. 

Hartelijk dank aan Annelies Baerveldt  en Annemieke Bremmer, die 
samen TouchMedia vormen. Hopelijk komen jullie tot een mooi 
eindresultaat. 

Meer informatie over TouchMedia : www.touchmedia.nl 



Yvonne Huizer


