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

Het werk van de stichting JCLN is in maart 2010 begonnen. Petra is toen naar Nicaragua gegaan en heeft het jeugdwerk daar 
opgezet. Er is al heel wat bereikt. 

Een nieuwe fase in het project

Wat mijn voornemen was van 2014? Gewoon dat dit dus MIJN jaar zou worden. Ik had natuurlijk niet gedacht dat ik daarvoor 
eerst onderuit moest gaan, maar het heeft me wel gebracht wat ik zo nodig had: vertrouwen, de Waarheid, keuzes en verandering.  
Ik kreeg misschien niet precies waar ik om vroeg, maar wel precies wat ik nodig had: Dat het ZIJN jaar zou worden.

Column van Petra

Voornemens
JCLN “Ik vroeg om kracht”

-   Ik vroeg om kracht
en kreeg moeilijkheden om me sterk 
te maken

- Ik vroeg om wijsheid
  en ik kreeg problemen om op te lossen
-  Ik vroeg om moed

en ik kreeg gevaar om te overwinnen

 -   Ik vroeg om steun
en ik kreeg kansen

 -   Ik kreeg niets waar ik om vroeg
...

 -   Ik kreeg alles wat ik nodig had
...

 (bron: onbekend)

Er is een aanbod van cursussen, huiswerkbegeleiding, internetcafé 
en sociaal werk. Een grote groep jongeren weet zijn weg te vinden 
naar het buurthuis, en voelt zich daar thuis.  Kortom het project is de 
pioniersfase voorbij. Dit alles is mogelijk door de inzet van Petra en 
de medewerkers van het project en natuurlijk de donateurs, die dit 
alles mogelijk maken.  Nu komen we echter in een nieuwe fase van 
het project. Hoe gaan we verder om dit werk een blijvende plaats te 
geven in León, Nicaragua? Wat is daarbij de rol van alle betrokkenen 
in Nicaragua en in Nederland? 

In dit kader praat het bestuur van de stichting met Petra over deze 
nieuwe fase.  We zijn het niet altijd eens over de te volgen strategie, 
waar we al wat langer over praten.  Het zou daarom ook goed zijn 
voor het bestuur en voor Petra om samen met nieuwe bestuurs-
leden  aan deze nieuwe fase te werken. Mocht u interesse hebben, 
dan kunt  u contact opnemen met Idy van Leeuwen of met Petra de 
Bruin. Mail dan: nederland@jcln.org & nicaragua@jcln.org

Namens het bestuur,  Idy van Leeuwen

“We organiseerden drie diploma-
uitreikingen!” (Lees artikel Vertrouwen).

-   



 

Jongeren die vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen, ouders die  
vertrouwen op de medewerkers om op een respectvolle manier 
met hun kinderen om te gaan, vertrouwen van het team in elkaar 
en dat de jongeren meer in petto hebben dan je in eerste instantie 

misschien verwacht. Diploma-uitreikingen, cursussen, bezoeken en 
huiswerk-begeleiding als nieuwste binnenkomer. Hier een overzicht 
van 2014 in beeld. 
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Fotografie: Petra de Bruin. Meer informatie over JCLN leest u op www.jcln.org of 

op de facebookpagina.

Agenda
Nieuwjaarsborrel
Zaterdag 3 januari bent u van harte welkom bij Aad en Roel de 
Bruin om gezamenlijk een toost uit te brengen op een nieuw jaar, 
waarbij de nieuwe video van stichting JCLN getoond zal worden. 
Adres: Varendonk 23, 5583 GR Waalre 
Datum: zaterdag 3 januari 2014 van 14.00 - 17.00
Presentatie CGK
Zondag 4 januari zal na de kerkdienst de nieuwe video van 
de stichting getoond worden. 
Vertrek Petra
Donderdag 8 januari keert Petra weer terug naar Nicaragua.

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

Vertrouwen en doorzetten
Terugblik op 2014

Overwinnen, doorzetten, eerlijk zijn en openstellen. Zomaar even wat begrippen uit 2014, het vijfde jaar 
van stichting JCLN. De nieuwste aanvulling op dit rijtje? Vertrouwen. 

(Foto 1, 2, 3) Na de jaaropening konden de lessen weer van start: Engelse 
les, computerles en een volledig nieuw project: huiswerkbegeleiding

(Foto 7) Jammer genoeg moesten we afscheid nemen van Marcelo, 
leraar Engelse taal. Daarvoor een bezoekje aan het strand om tijd te 
hebben voor elkaar en bij wat Marcelo in de jaren allemaal heeft  
kunnen bijdragen. 

(Foto 8) Voor het eerst een toelatingsexamen voor de computerlessen. 
Resultaat? Een veel betere groepsindeling en vooral les voor jongeren 
die echt bij nul beginnen. (Foto 4, 5, 6) We organiseerden drie diploma-uitreikingen. 

Twee ter afronding van computercursussen en eentje voor het 
behalen van twee niveaus Engelse les. Voor de jongens van 
de huiswerkbegeleiding natuurlijk ook een beloning voor hun 
harde werken: een dagje naar het zwembad. 

Dankbaarheid Dank aan donateurs

Het jaar 2014 loopt ten einde en we kijken terug op een bewogen 
jaar waarin veel is gebeurd. De stichting JCLN gaat zijn eerste lus-
trum tegemoet en we mogen constateren dat het werk in Nicara-
gua positief is ontvangen en een flinke groeispurt heeft gemaakt.

Uw donatie is van harte welkom voor zowel Petra, de medewerkers 
en het bestuur zijn er veel leermomenten geweest en is de  
stichting vanuit een pioniersfase aan het doorgroeien. U als  
donateur en geïnteresseerde heeft het de afgelopen 5 jaar mogelijk 
gemaakt de werkzaamheden in Nicaragua te starten en te onder-
houden. Zonder uw trouwe steun was dit niet mogelijk geweest. 
Daar willen we u hartelijk voor danken.  Wij wensen u goede  
feestdagen toe en een gezegend 2015!

(Foto 9) We kregen twee keer versterking vanuit Zwitserland. Via de 
organisatie PIECES kwamen universitaire studenten voor een korte 
periode dagelijks Engelse les geven aan de jongeren. 

Gebedspunten
- Gebed voor een goeie start van een nieuwe fase
-  Gebed voor voldoende financiële middelen om deze 

nieuwe fase in te kunnen gaan
- Dank voor een zeer geslaagde eindactiviteit met een zeer hoge opkomst.

Cijfers
85% van de jongeren die startte maakte af waar ze aan begonnen.  
- Alle jongens van de huiswerkbegeleiding gaan door naar het 
tweede jaar van het voortgezet onderwijs. - De cursussen hebben 
een slagingspercentage van 92%.


