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Sinds een maand beschikt het buurthuis weer over een internet-
verbinding. Alle mogelijkheid om weer verder te gaan met het 
internetcafé en de internetcursus.  

Website in de lucht

Iets minder dan een jaar geleden werd de internetverbinding van het 
buurthuis afgesloten, wat een negatieve impact had op de verschillende 
activiteiten van de stichting. Een aantal groepen volgde op dat moment de 
internetcursus, die ineens stil kwam te liggen. Ook het internetcafé moest 
onverhoopt stoppen, terwijl lange tijd een enthousiast bezochte activiteit 
was. Deyling, de computerlerares: “Ik voelde me triest toen de internet-
verbin-ding ermee ophield. Het medium internet is een prima middel om 
jongeren iets te leren en uit te leggen en dat kon ineens niet meer.”
Wekelijks vroegen de jongeren aan Deyling of er al zicht was op herstel van 
de verbinding. “Dit bevestigde voor mij dat internet zeker een belangrijke 
trekpleister is voor de stichting,” aldus Deyling. “en de jongeren hebben het 
medium nodig om verder te komen met hun studies.” 
Veel jongeren hebben niet het geld om gebruik te maken van een 
internetcafé, om daar hun onderzoeken voor school te doen. Binnen het 
project hadden ze die mogelijkheid wel en daarbij was er altijd iemand 
aanwezig om ze te kunnen helpen als ze iets niet snapten. “De begeleiding 
motiveerde de jongeren om te onderzoeken.” vertelt Deyling. “Onderzoeken 
werd ineens iets leuks.”
Dat er nu weer een verbinding is in het buurthuis is een grote winst voor de 
voortgang van de activiteiten van de stichting. “Ik heb mijn twijfels gehad 
over het slagen van de internetverbinding, via de twee apparaten, maar 
het resultaat is verbluffend.” Sinds maandag 18 maart j.l. is het internetcafé 
weer van start gegaan en zo gauw er nieuwe groepen kunnen starten met 
een cursus, zal de internetcursus ook weer starten.

Sinds een paar weken beschikt de stichting over een 
website. Hier kun je alle informatie vinden over de 
stichting en haar projecten. Neem eens een kijkje en breng 
anderen ook op de hoogte.

Sinds oktober 2012 is Harmen Sytsma van CSM Works BV 
hard aan het werk geweest om de website te realiseren. 
“Wij, CSM Works BV, werden benaderd door het bestuur 
van de stichting om na te denken over het realiseren van 
een website. Met onze kennis van het bouwen van web-
sites, zagen wij een mogelijkheid om een bijdrage te leveren 
aan  het werk dat in Nicaragua gebeurt.” vertelt Harmen 
Sytsma. De werkzaamheden moesten even op gang 
komen, maar dat neemt niet weg dat Harmen erg tevreden 
is over het verloop daarvan: “Ik was blij met de reacties van 
het bestuur en van Petra op de vorderingen en het 
uiteindelijke resultaat.” 
Het eindresultaat mag er zeker zijn, vindt Harmen zelf: 

“Vooral over de opzet en het blog ben ik zeer te spreken. De 
startpagina heeft een goede balans tussen het gebruik van 
afbeeldingen en tekst. Daarnaast is het handig dat de 
belangrijkste onderdelen van de site direct vanaf deze 
pagina te benaderen zijn. De blog is een mooie manier, om 
als bezoeker, op de hoogte te worden gehouden. De 
mogelijkheid tot reageren maakt het geheel nog 
interactiever.”
Wij hopen dat de website bij zal dragen aan meer 
bekendheid en donateurs voor de stichting. Dat is ook de 
wens van de maker: “Ik hoop dat mensen een completer 
beeld krijgen van wat de stichting doet in Nicaragua. Het 
is mooi om een plek te hebben waarnaar verwezen kan 
worden, wanneer er vragen zijn over de werkzaamheden in 
Nicaragua  en Nederland.”
Neem een kijkje en krijg een completer beeld van onze 
werkzaamheden: www.jcln.org. 
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Gebedspunten
>> Dank voor de nieuwe 
internetverbinding.
>> Dank dat Petra de energie 
heeft om door te gaan, ondanks 
dat het af en toe best moeilijk is.
>> Gebed voor meer donateurs.
>> Gebed voor doorzettings-
vermogen voor Petra.

Kort nieuws

>> Marcelo, de docent Engelse 
les, is ziek geweest, maar gelukkig 
voelt hij zich nu een stuk beter. 
>> Momenteel zijn er iets meer 
dan 60 jongeren die een cursus 
volgen. 
>> Voor het eerst hebben we via 
de website een nieuwe donateur 
gekregen.
>> Tijdens het voorjaarskamp van 
de CGK is er gecollecteerd voor de 
stichting.  Dank aan de jongeren 
voor de opbrengst.

“Dingen doen met een blijvend karakter”
Dorien Vandormael, vrijwilliger van de stichting, is sinds oktober 2012 werkzaam in 
Nicaragua. Dorien draagt op veel vlakken bij aan verbetering en groei en zal tevens 
langer blijven dan dat ze op voorhand had gepland. Ze keert niet begin april terug 
naar België, maar eind augustus.

Dorien bezocht Nicaragua voor het eerst in 2011, wat een bijzonder goede ervaring 
was voor haar: “Ik heb toen verschillende projecten bezocht en zag dat ik met mijn 
achtergrond veel kon bijdragen. Dit was voor mij reden genoeg om terug te keren om 
na afronding van mijn studies werkervaring op te doen in Nicaragua.” Met haar 
studieachtergrond (onderwijs en sociaal werk) heeft zij al veel kunnen betekenen 
voor de stichting: “Ik denk dat ik vooral een frisse kijk heb op dingen en capabel ben 
om linken te leggen.” Daarnaast heeft Dorien tot nu toe veel geholpen op 
beleidsvlak. Ze heeft een nieuwe structuur ontwikkeld voor het jaarverslag, waaruit 
makkelijk een jaarlijks beleidsplan te herleiden is. Iets waar de stichting niet alleen nu 
veel aan heeft, maar zeker ook in de toekomst. “Ik wil dingen doen, die voor de 
stichting een blijvend karakter hebben. Ook als ik straks weer terugkeer naar België.” 
aldus Dorien. 
Sinds januari is Dorien haar werkzaamheden binnen de stichting gaan combineren 
met een nieuwe uitdaging bij de organisatie ‘Chavaladas’, een organisatie die zich 
inzet voor straatkinderen in León. “De combinatie zorgt ervoor dat ik momenteel een 
stuk drukker ben dan voorheen,” laat Dorien weten. “maar ik ervaar het als een leuke 
afwisseling.” 
De komende maanden hoop Dorien nog te kunnen bijdragen op het gebied van de 
sociale bijeenkomsten: “Ik zou de bijeenkomsten een blijvend karakter willen geven. 
Ik heb het idee dat Caren, de sociaal werkster, me nu nog nodig heeft. Ik hoop dat zij 
op den duur voldoende zelfvertrouwen heeft om het zelf te kunnen doen.”
Dorien ziet veel mogelijkheden voor de stichting: “Ik hoop dat de basis van het 
project gegarandeerd kan worden, waardoor de vaste koers kan blijven bestaan. Van 
daaruit zijn alle extra mogelijkheden mooi meegenomen.”

De eerste twee sociale bijeenkomsten van 2013 zijn achter de rug. Deze vonden 
plaats op zaterdag 23 februari en zaterdag 23 maart j.l. Samen met jongeren tussen 
de 15 en 23 jaar oud, spraken we over het thema seksualiteit. Niet het makkelijkste 
thema, maar gelukkig resulteerde het in twee interactieve dagen.  

“Seksualiteit is niet het meest bespreekbare onderwerp voor families woonachtig in 
León Zuidoost.” laat Caren, de sociaal werkster, weten. “Toch is het belangrijk dat 
jongeren kennis opdoen over dit thema.” Dit was niet de enige motivatie om dit 
onderwerp aan te kaarten. Naast dat het binnen families moeilijk bespreekbaar is, 
ervaren we hetzelfde in het reguliere onderwijs. “Er zijn wel lessen over seksualiteit 
op het voorgezet onderwijs, maar het blijft een onderbelicht thema.” aldus Caren. 
“De jongeren zelf wilden hier meer over weten.” vult Dorien aan. In januari hielden 
we een enquete onder de jongeren die actief zijn binnen de verschillende cursussen. 
Hieruit bleek dat een grote meerderheid hierover wilde praten. 
Caren had een duidelijk doel voor ogen met de bijeenkomsten: “Ik wilde jongeren 
vooral duidelijk maken wat intimiteit en seksualiteit is. Ook wilde ik jongeren het 
vertrouwen geven dat ze hierover mogen praten.” Dorien is enthousiast over de 
bijeenkomsten: “De interesse was er zeker bij de jongeren. Uiteraard waren ze af en 
toe wat stiller en moesten we hier en daar wat langer wachten op antwoorden. Ik 
denk dat ik zelf als jongere nog stiller geweest was.”
Hopelijk kunnen de jongeren iets met de informatie. Dorien: “Ik hoop dat jongeren 
inzien dat je ook intiem kan zijn op andere manieren. Ik heb hier namelijk vaak de 
indruk dat seks gezien wordt als een must. Je bent een koppel, dus je moet seks 
hebben. Terwijl praten en een emotionele band net zo belangrijk zijn. En naar mijn 
mening wordt die kant van relaties hier nogal eens verwaarloosd. Waar zijn die 
puberrelaties van handjes vasthouden en kussen op het bankje gebleven?”


