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

27 jongeren, waarvan er 21 echt helemaal niks wisten van computers of computerprogramma’s. Zelf het aan-knopje vinden,  
was al een hele uitdaging. In vier maanden tijd veranderde hun kennis van niks tot het beheren van Word, PowerPoint en Excel.  
En dat hebben we gevierd!

Waardering voor iedereen!

Onlangs had ik een gesprek met iemand die erg enthousiast is over wat de stichting allemaal doet. 
“Je mag er best meer voor gaan staan hoor.” zei ze. Haar woorden hadden even de tijd nodig om echt te landen, 
diep van binnen. Ja, ik mag er zeker meer voor gaan staan, ondanks dat ik dat soms best moeilijk vind. 

Column van Petra

Beeldarchief
JCLN “Weer op de goede weg”

Soms maakt het me onzeker. Kan ik dit 
wel? Is dit echt Gods weg? Heb ik genoeg 
in huis om dit te kunnen doen? Soms pak ik 
dan even het beeldarchief erbij. Dan wan-
del ik door de afgelopen vier jaren en dan 
weet ik dat het goed is. Dat ik wel degelijk 
op de juiste plek zit en dat ook de andere 
medewerkers hun capaciteiten kunnen be-
nutten en dat we nog veel meer in petto 
hebben. Dan zie ik dat het jongeren verder 
helpt in hun bestaan, dat de cursussen een 

schakeltje mogen zijn in hun waardevolle levens. Dan zie ik weer 
op hoeveel verschillende manieren God Zijn Liefde toont aan mij, 
het team en de tieners. 

Eind februari was ik ‘t echt even helemaal kwijt. Ik meldde het be-
stuur dat ik een burn-out had en dat ik de werkdruk niet meer aan-
kon. Ik was voorbij gegaan aan mijn eigen grenzen. In het proces 
om er weer bovenop te komen, kwam het fotoarchief opnieuw op 
mijn beeldscherm en wandelde ik opnieuw door de afgelopen vier 
jaren en genoot ik van hoogte- en dieptepunten en langzaam aan 
komt het binnen: Ja, ik mag ervoor gaan staan, ondanks dat soms 
best moeilijk is. De burn-out is nog niet helemaal weg. Het is een 
proces en ik ben op de goede weg.

Petra

“Mijn zoon wilde eigenlijk helemaal niet naar computerles, maar 
toen hij eenmaal bezig was, vond hij het zo geweldig dat hij echt 
geen les wilde missen.” vertelt de vader van Glenn. 

Glenn staat naast hem te stralen met zijn diploma in de hand. 
Op 16 augustus waren er ook diploma-uitreikingen ter afronding 
van twee niveaus van de cursus Engelse taal.

“Mijn zoon wilde eigenlijk helemaal 
niet naar computerles”
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Bij ons cursusaanbod kunnen we de jongeren aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. Engelse les en computerles doen ze in de 
regel omdat ze het leuk vinden. Bij huiswerkbegeleiding gaat het om het leren beheersen van de lesstof. 

Een belangrijke factor die het ons moeilijk maakt, is de tendens in 
het onderwijssysteem van Nicaragua. Het Ministerie van Onderwijs 
streeft naar nul zittenblijvers in het basis- en voortgezet onderwijs. 
Hierdoor staat er veel druk op de onderwijzers, die al les moeten ge-
ven aan groepen van circa 50 leerlingen. Lesgeven aan grote groepen 
plus ervoor zorgen dat elk individu de leerstof meekrijgt, lijkt zo on-
haalbaar, met als gevolg dat op de dichtstbijzijnde schoolinstelling het 
overgaan de boventoon voert en niet het beheersen van de lesstof.

Dankzij het enthousiasme van ons team kunnen we brugklassers blij-
ven aansporen om de lesstof daadwerkelijk onder de knie te krijgen. 
We geven de moed niet op om te blijven bijdragen aan een betere toe-
komst voor jongeren in Nicaragua. 

Wat kunt u doen?
Ziet u ook het belang van huiswerkbegeleiding voor de jongeren in 
Nicaragua? U kunt JCLN steunen door uw donatie over te maken om 

rekeningnummer IBAN: NL83ABNA0496298887 t.n.v. Stichting Jonge-
rencentrum León Nicaragua of via www.pifworld.com/en/projects/
Huiswerkbegeleiding/458 dit is het huiswerkproject op 
www.pifworld.com.  Alvast veel dank namens de jongeren!

Bezoek Zwitserse vrijwilligers 
Vrijwilligers van P.I.E.C.E.S., een Zwitserse studentenorganisatie die 
zich richt op educatie van kinderen in ontwikkelingslanden bezoch-
ten het project en verzorgden Engelse lessen voor de kinderen in het 
buurthuis. U kunt hun enthousiaste verhalen lezen op: 
www.thepieces.org/category/2014-kings-of-leon/. 
De kinderen vonden het ook erg leuk.

De noodzaak van huiswerkbegeleiding

Laatste nieuws
25 oktober
Op 25 oktober komt Petra naar Nederland. Ze blijft tot na de Kerst. 
U hoort nog wanneer er een ontmoetingsdag zal zijn.

Lente fair 2015
Leuni van der Tholen is bezig met het opzetten 
van een Lente fair. Het zal een bazaar worden, 
die zo mogelijk in een aantal kerken in Eindho-
ven tegelijk wordt gehouden. Eén van de ‘goede 
doelen’ van deze bazaar zal JCLN zijn. Mocht u 
mee willen helpen, dan kunt u contact met Leuni 
opnemen (leuni.vdt@gmail.com). 

Gebedspunten
Dank voor de grote waardering voor de presta-
ties van de jongeren Dank voor Gods onvoor-
waardelijke aanwezigheid in de projecten
Ik, Petra, dank voor de grote steun die ik de 
afgelopen tijd heb ervaren in moeilijke tijden. 

Steun die heel dichtbij komt, ondanks de grote 
afstand Gebed voor een gezegende diploma- 
uitreiking in augustus Gebed dat God de 
stichting de weg wil wijzen voor de toekomst
Gebed voor de jongeren, dat ze voor de weg 
kiezen die opbouwt en niet die afbreekt

Van het bestuur
Helaas heeft Astrid Kokmeijer besloten het 
bestuur te verlaten wegens te drukke werkzaam-
heden. Als bestuur vinden we het erg jammer 
dat we Astrid moeten missen. Zij heeft met haar 
inzet een boost gegeven aan de PR van JCLN. 
Astrid, heel hartelijk bedankt hiervoor. 
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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 Meer informatie over JCLN leest u op www.jcln.org of 

op de facebookpagina.

Ook ú kunt JCLN steunen: 

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