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Stichting Jongeren Centrum León Nicaragua  Missie; een veilige plek die de jongeren helpt in hun ontwikkeling en toekomst

Uit onderzoek naar de leerbehoeftes onder jongeren bleek huiswerkbegeleiding voor wiskunde met stip op 1 te staan. 
JCLN besloot wiskundebijles te gaan geven. 

Huiswerkbegeleiding

Het team is sinds januari een leraar rijker. Ramón Moisés Velásquez is onze 
wiskundeleraar in spé en eindverantwoordelijke van het nieuwste project: huiswerkbegeleiding. 

Nieuw: Ramón

Wiskundeleraar in spé Nieuwe leraar bij JCLN

Voor JCLN is Ramón geen onbekende. Hij is 
al vanaf 2010 een trouwe leerling van de 
Engelse lessen. Ramón had wel Engelse les 
gehad op het voortgezet onderwijs, maar 
compleet was zijn kennis zeker niet. Toen 
hij startte met de Engelse les, zat hij al op 
de universiteit, maar ook daar kreeg hij het 
gevoel dat hij niet echt iets nieuws leerde. 
Vanaf januari 2014 bezoekt Ramón het 
buurthuis ook voor het nieuwste initiatief: 
de huiswerkbegeleiding. Met een frisse 

blik is hij aan zijn nieuwe uitdaging begonnen: “Ik studeer voor 
wiskundeleraar en zie mijn nieuwe taak als een mooie aanvulling 
op mijn opleiding.” Ramón zit in het laatste jaar van zijn studie. 

Hij volgt nog maar weinig lessen. Ondertussen werkt hij aan zijn 
scriptie. Dat vindt hij prima te combineren met zijn nieuwe part-
time job. Ruim 90% van de jongeren bij JCLN heeft problemen met 
wiskunde. Reden genoeg om dat vak centraal te stellen. “Voor veel 
jongeren is wiskunde moeilijk. Dat komt vooral door de manier 
waarop wiskundeles wordt gegeven. Vaak is dat theoretisch, waar-
door het moeilijk in de praktijk is toe te passen. De klassen bestaan 
vaak uit 50 tot 60 leerlingen. Dat maakt de kennisoverdracht niet 
makkelijker.” En over het nut van huiswerkbegeleiding: “Ik hoop 
dat ik hun vertrouwen kan winnen, zodat ik ze verder kan helpen. 
Ze mogen me zoveel mogelijk vragen stellen.”

Ramón

Om goed van start te gaan met het project werd er een bijeenkomst 
voor ouders/verantwoordelijken gehouden. Zij kregen uitleg over 
de huiswerkbegeleiding en zo wordt er meer betrokkenheid gecre-
eerd met ouders/verantwoordelijken. Ook is het de bedoeling dat 
hierdoor de jongeren vanuit huis gemotiveerd worden. De bijeen-
komst bleek een groot succes. De inschrijvingen zijn in volle gang. 
Het project biedt plaats aan maximaal 15 leerlingen, waarvan er nu 
11 bekend zijn. De laatste vier plekken worden ingevuld door leer- 
lingen van de dichtbijgelegen school. Op deze manier wil JCLN  
nauwer samenwerken met de school. 

Het hoogste percentage zittenblijvers komt uit het 1e jaar voort- 
gezet onderwijs en daarom kiest JCLN voor deze doelgroep.  
De eerste huiswerkbegeleiding vond plaats op maandag 3 februari 
2014. De nadruk lag op herhaling van de wiskundestof. Veel stof bleek 
nog niet goed beheerst te worden en bij sommige jongeren waren de 
rekentafels nog niet eens bekend. 

JCLN gelooft dat de huiswerkbegeleiding een zeer positieve toevoe-
ging is aan het aanbod voor jongeren en denkt dat dit hen weer een 
stap verder kan helpen in het opbouwen van een betere toekomst.

Traditionele dans tijdens de  
diploma-uitreiking.



�

Crowdfunden is een alternatieve manier om een project te ondersteunen/financieren. De stichting JCLN staat momenteel op een  
platform op het internet, waarbij een bedrag staat vermeld dat we graag willen ophalen voor een specifiek project. We zijn begonnen met het  
project Huiswerkbegeleiding. Iedereen kan via deze site investeren in het project! U kunt bijvoorbeeld uw vrienden en mensen om u 
heen deze link doorsturen en vragen of ze JCLN misschien willen ondersteunen. 

Crowdfunden probeert op een zo persoonlijk mogelijke manier 
(door middel van het inzetten van het eigen netwerk) u in te zetten 
voor de diverse projecten van JCLN.  

Het gaat niet alleen om het financieren van een project, maar ook 
om de promotie ervan. Zo worden er ook verschillende blogs ge-
plaatst. Hierdoor kunt u op de hoogte blijven van wat er zich alle-
maal afspeelt in Léon Zuidoost! Iedereen mag meedoen!

Lijkt het u leuk en interessant om te gaan crowdfunden voor JCLN 
neem dan eens een kijkje op de JCLN PIF crowdfunding pagina! 
Kijk maar eens op: www.pifworld.com/nl/nonprofits/Jongeren-
centrumLenNicaragua/416. Heeft u vragen, nieuwe ideeën, sugges-
ties;  ze zijn van harte welkom! U kunt dan contact opnemen met 
Melanne Rouw (Email: melannerouw@hotmail.com). Schroom niet 
om even te mailen en vragen te stellen; echt waar! Het lijkt ons na-
melijk geweldig om ons met z’n allen te kunnen inzetten voor JCLN! 

www.pifworld.com

Actiedag Christiaan Huygens College

Goede start
Diploma-uitreiking computerles
In januari 2014 kregen 32 leerlingen hun diploma. 
Zij hadden met goed gevolg hun computer-
cursus afgerond.

Openingsactiviteit 2014
Eind januari 2014 werd het JCLN schooljaar  
geopend met een openingsactiviteit. Dertig  
jongeren kwamen kijken naar de vijf Powerpoint-
presentaties die hun klasgenoten hadden ge-
maakt tijdens de computerles. De presentaties 
gingen over sociale onderwerpen als aids/HIV,  
huiselijk geweld en liefdevol met elkaar omgaan  
en kinderarbeid. Daarna konden de jongeren zich 
inschrijven voor de cursus naar keuze. Ook kregen 
de aanwezige jongeren een brief mee voor hun 
ouders betreffende het project huiswerkbege-
leiding. De ouders reageren in de regel positief 
omdat ze zelf vaak niet meer dan de basisschool 
hebben doorlopen.

JCLN-plannen 2014
• Start huiswerkbegeleiding
• Crowdfunding via www.pifworld.com
• Computerlessen, Engelse lessen
• Sociale begeleiding
• Sociale bijeenkomsten met het thema 
   ‘Mijn toekomst’
• Op zoek naar een secretaris
• Plan opstellen voor het waarborgen van 
   de continuïteit.

Lees meer over de JCLN-plannen in het beleids-
plan 2014 -2017 op www.jcln.org.
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Donateur worden?
Enthousiast geworden over  
het werk van JCLN?

Wordt donateur! 
Uw donatie is van harte welkom op 
bankrekeningnummer NL83 ABNA 
0496298887 t.n.v. Stichting 
Jongerencentrum León Nicaragua.

Colofon
Tekst en redactie: 
Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer, 
Mélanne Rouw, Tom Landheer,  
Idy van Leeuwen

Vormgeving: Eric Koopman ontwerpt...
Fotografie: Petra de Bruin, Roel de Bruin

Op 5 december 2013 vond bij het Constantijn Huygenscollege de jaarlijkse actiedag plaats. Met 1001 
verschillende activiteiten haalden de scholieren van het Eindhovense lyceum geld op voor het goede 
doel. En het goede doel was stichting JCLN.

In totaal werd er €6500,- opgehaald. Dat is een fantastisch bedrag waarmee JCLN erg blij is. 
Het bestuur en de medewerkers van JCLN danken alle scholieren en medewerkers van de school dan 
ook van harte voor hun inzet. Het project huiswerkbegeleiding is intussen gestart (zie ook elders in 
deze nieuwsbrief). Zeker weten dat het geld goed besteed wordt.

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

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

Diploma-uitreiking 
computerles


