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Twee jaar geleden verscheen Adonis voor het eerst in het buurthuis waar JCLN werkt. Of-ie mee mocht doen met 
een cursus? Engels vond hij maar niks, maar die computercursus en internet, dat vond hij reuze interessant. 
Hij is nu het beste jongetje van de klas.

Doordat computerlerares Deyling enthousiast vertelde over de 
cursussen in het buurthuis, besloot Adonis (13 jaar) om zich in te 
schrijven. “Ik had op zaterdagen eigenlijk niet echt iets te doen, 
daarom heb ik me aangemeld voor de computercursus.” aldus 
Adonis. Op 16 december krijgt Adonis zijn diploma van de basis-
school. Komend schooljaar gaat hij naar het voortgezet onder-
wijs. Bij JCLN hoopt Adonis meer computerkennis op te doen. 
Inmiddels heeft hij een diploma voor het Offi ce-pakket. 

Nu is hij bezig met de internetcursus. “Hopelijk start de stichting 
volgend jaar met een cursus computerreparatie. Die zou ik ook 
graag willen doen.” 

Adonis maakt gretig gebruik van het internetcafé: “Ik vind het leuk 
om muziek te luisteren. Ik luister eigenlijk alleen maar naar rap uit 
Spanje. Die muziek heeft tenminste een boodschap.” 

Adonis is bij de les

“Ik had op zaterdagen eigenlijk 
      niet echt iets te doen”

Het bestuur van JCLN heet Astrid Kokmeijer van 
harte welkom in het bestuur van JCLN. 

Astrid zal zich bezig gaan houden met de PR, de communica-
tie en fondsenwerving van de stichting. Van mei tot en met 
september dit jaar verbleef ze in León, Nicaragua om Spaans te 
leren en het land te leren kennen. 

Astrid heeft een opleiding Journalistiek en heeft haar werkerva-
ring opgedaan in de communicatiebranche.

Nieuw bestuurslid: 
Astrid Kokmeijer 

JCLN: vertegenwoordigt

                                      Zin om een bijdrage te leveren aan de toekomst van jongeren in Nicaragua? Uw gift is goed besteed bij JCLN. 
  Donaties zijn van harte welkom op IBAN: NL83 ABNA 0496 2988 87 t.n.v. Stichting Jongerencentrum León Nicaragua. En wist u dat 

u al voor 30 euro per jaar één jongere een jaar lang cursussen kunt laten volgen? JCLN heeft een ANBI status.

Wordt donateur!
Steun JCLN.



.

Afgelopen zomer kregen jongeren via JCLN de kans mee te doen aan een fotografi ecursus. 
De cursus bestond uit een aantal sociale bijeenkomsten, fotografi elessen en het fotograferen 
zelf. De deelnemers leerden hoe je door middel van fotografi e kunt communiceren. Ook werd er 
overlegd over welke gezamenlijke boodschap zij via foto’s wilden brengen. De voor het project 
gemaakte foto’s zijn op posterformaat afgedrukt en deze posters werden tijdens de plakdag op 
het buurthuis van León Zuidoost geplakt. De fotografi ecursus werd voor een groot deel gefi nan-
cierd via crowdfunding op Facebook.

De groep koos voor de boodschap: Nee tegen huiselijk geweld en 
Ja voor de liefde. In de zomer maakten de acht deelnemers foto’s 
van elkaar en van andere mensen uit de wijk. De stichting Inside-
Out zorgde voor 25 extra grote afdrukken van de foto’s en die zijn 
op de plakdag vakkundig door vrijwilligers op de muren van het 
buurthuis geplakt. 

Om de boodschap kracht bij te zetten, konden diverse organisaties 
zich die dag profi leren bij de plakplaats. Zo waren er gemeente-
lijke en lokale (vrouwen-) organisaties. Met kraampjes, discussies, 
spelletjes, zang en dans kreeg de plakdag nog meer vorm en in-
houd. Docent Engelse les Marcelo wist de boel op humoristische 
wijze aan elkaar te praten.

De fotoplakdag

Actiedag Christiaan Huygens College
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Agenda
5 december 2013  actiedag 
Christiaan Huygens college Eindhoven, 
met dank aan Robin Boeringa en 
Leuni van der Tholen.

14 december 2013  eindactiviteit ter 
afronding van het schooljaar: met 
z’n allen naar het strand.

Februari 2014  diploma-uitreiking 
computerles.

Colofon

Tekst en redactie: 
Astrid Kokmeijer, Idy van Leeuwen, 
Petra de Bruin. Vormgeving: Eric Koopman ontwerpt...

Fotografi e: Petra de Bruin, Tom Landheer, 
Astrid Kokmeijer.
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Stichting Jongeren Centrum León Nicaragua  
Missie; een veilige plek die de jongeren helpt in hun ontwikkeling en toekomst

Huiswerkbegeleiding brengt jongeren 
een stap verder!
JCLN wil graag op duurzame wijze werken aan de toekomst van jongeren. Onderwijs is hier heel belangrijk in.  
De meeste jongeren volgen wel het basisonderwijs maar haken af bij het voortgezet onderwijs. Door het aanbieden 
van huiswerkbegeleiding willen we de jongeren stimuleren en helpen bij het behalen van hun diploma.

De dichtstbijzijnde school in León Zuidoost is het  
Colegio Rubén Darío. Hier wordt zowel het basison-
derwijs als het voortgezet onderwijs aangeboden. In 
grote klassen krijgen de leerlingen vijf uur per dag les, 
meestal in de middag. Het onderwijs is alleen gericht 
op kennisoverdracht, er is weinig interactie. Zo is er ook 
weinig individuele aandacht voor de leerlingen, terwijl 
ze die wel nodig hebben. Vooral met de vakken Engels 
en Wiskunde hebben de leerlingen moeite. 

Vanaf 2014 wil JCLN daarom 30 leerlingen onder-
steunen en stimuleren in hun schoolprestaties.  Door 
het geven van huiswerkbegeleiding en sociale coa-
ching is jaarlijkse doorstroming naar een volgend 
leerjaar mogelijk en behalen zij binnen 5 jaar hun 
middelbare school diploma. Hiermee kunnen zij na  
de middelbare school doorstromen naar de univer-
siteit of een technische studie starten. Zo proberen  
we de jongeren een volgende stap te laten zetten in hun 
ontwikkeling. Vanaf 2014 wil  JCLN in samenwerking met 

de school aan 30 jongeren huiswerkbegeleiding geven.  
In groepen van maximaal acht personen krijgen zij twee 
maal per week  twee uur begeleiding van een van de 
vrijwilligers. Ook krijgen zij begeleiding van de sociaal 
werkster, die door middel van gesprekken in het buurt-
centrum en bij de jongeren thuis ondersteuning biedt 
om op  school een goede voortgang te kunnen waarbor-
gen. Desgewenst worden voor de deelnemende jonge-
ren en hun ouders sociale bijeenkomsten gehouden, om 
hiermee ook de ouders bij het project te betrekken.

Onze medewerkers
Petra de Bruin
	 Coördinatrice/	
	 docente	cursus	Engelse	les

Marcelo Antonio Mendoza Antón
 Docent	cursus	
	 Engelse	les

Stichting Jongerencentrum 
     León Nicaragua

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

Jongeren tussen de 13 en 23 jaar, woonachtig in León 
Zuidoost, een veilige plek bieden. Een plek waar ze 
zich kunnen ontwikkelen in persoonlijk, geestelijk en 
maatschappelijk opzicht. 

De veilige plek is het buurthuis van de wijk Azaria H. 
Palles, centraal gelegen in León Zuidoost. 

Door middel van cursussen, bijeenkomsten, activiteiten 
en workshops zal worden gewerkt aan persoonlijke, 
geestelijke en maatschappelijke groei. 

De medewerkersDe jongeren

Het bestuur
Missie

De doelgroep van het project betreft jongeren in de 
leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Een groep jongeren 
die zeer kwetsbaar is in León Zuidoost. 40% van deze 
jongeren zit niet op school. Een deel heeft mogelijk 
wel het basisonderwijs afgerond, maar zijn daarna niet 
verder gegaan met het voortgezet onderwijs. Dit gegeven 
beperkt de jongeren om zichzelf te ontwikkelen. De hoge 
werkloosheid zorgt daar ook voor. Twee gegevens die 
maatschappelijke groei behoorlijk in de weg staan. 

Dit neemt niet weg dat de jongeren wel degelijk iets willen 
leren. Uit het onderzoek, dat in augustus 2009 is gedaan, 
blijkt dat veel jongeren gemotiveerd zijn om praktische 
cursussen en opleidingen te volgen, die hun meer 
mogelijkheden zal geven in de toekomst. 

De persoonlijke groei van jongeren wordt in vele gevallen 
tegengehouden door een instabiele thuissituatie. Uit 
landelijke cijfers wordt al duidelijk dat er maar weinig 
gezinnen zijn in Nicaragua, waar de vader een belangrijke 
rol vervult. Uit het onderzoek dat in augustus 2009 plaats 
vond, blijkt hetzelfde. Bij veel gezinnen in León Zuidoost 
speelt de moeder de belangrijkste rol. Aangezien er ook 
gewerkt moet worden, komt het vaak voor dat kinderen 
alleen thuis zijn. Voor de groep tussen de 13 en 23 zit 
daar een risico in. Veel jongeren in deze wijken kiezen er 
dan ook voor gezamenlijk op straat rond te hangen, met 
alle gevolgen van dien. 

Persoonlijke, geestelijke en maatschappelijke groei onder 
jongeren krijgen weinig kans. Aan enthousiasme ont-
breekt het de jongeren niet, maar zonder het project zijn 
er maar weinig middelen die de jongeren een duwtje in de 
goede richting geven.

Petra de Bruin
Coördinatrice/ docente cursus Engelse les

Caren Johanni Valle Suazo
Sociaal werkster

Marcelo Antonio Mendoza Antón
Docent cursus Engelse les

Deyling Esther Cardenas Velasquez
Docente cursussen computer

Idy van Leeuwen
Voorzitter

Emiel Rouw
Penningmeester

José Huizer
Secretaris

Laura Lemmens
Algemeen bestuurslid
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 Docente	cursus	
	 Engelse	les

Deyling Esther Cardenas Velasquez
 Docente	cursussen	
	 computer

Het bestuur

Idy van Leeuwen
							Voorzitter

Emiel Rouw
							Penningmeester

José Huizer
							Secretaris

Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua
								Herdersveld 143,  5665 JN Geldrop  T 040 2800525

Bankrekeningnummer:  NL83ABNA0496298887 
t.n.v.  Stichting Jongerencentrum León Nicaragua.

‘Nog nooit was huiswerk zo leuk!’

Het bestuur van JCLN is op zoek naar geschikte kandidaten voor de vrijwillige functie van 
secretaris. De secretaris draagt zorg voor: 

• De administratie en correspondentie rondom fondsenwerving en derden;
• De voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen;
• Het verzenden van publicaties en periodieken;
• Het relatiebeheer met donateurs;
• Het up to date houden van verzendlijsten.

De kandidaat of kandidate voor deze functie is een betrokken en enthousiaste persoonlijk-
heid. Werkervaring op het gebied van administratie en correspondentie geniet de voorkeur. 
De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur van het JCLN 
vergadert in de regel eenmaal per twee maanden.
Interesse gewekt? Neem dan snel contact op met Idy van Leeuwen, voorzitter van de stichting 
JCLN. Stuur een mailtje naar ivleeuwen@gmx.net of bel:  040 28 00 525.

Gezocht: 
Enthousiaste secretaris M/V

Op 5 december 2013 vindt op het Christiaan Huygens College in Eindhoven de jaarlijkse actiedag 
plaats. De leerlingen van het college gaan de hele dag actie voeren en geld inzamelen voor een 
goed doel naar keuze.

Dit jaar is die keuze (met dank aan Robin Boeringa) gevallen op JCLN! Tijdens de actiedag is JCLN ter 
plekke vertegenwoordigd door JCLN-vrijwilligster Leuni van der Tholen. In de volgende nieuwsbrief 
komt een uitgebreid verslag en natuurlijk de leukste foto’s.

Meer informatie over JCLN leest u op www.jcln.org of 
op de facebookpagina.

25 november 2013: 

Stichting JCLN 
Herdersveld 143  5665 JN Geldrop 
T 040 28 00 525  E stichtingjcln@gmail.com


