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

“Mijn moeder had graag gewild dat ik een andere studie had gekozen. Een studie met meer kans op een baan.” Tegen het advies van 
zijn moeder in, koos Emerson Leonel Tellez Valverde voor sociale communicatie, een studie die hem vanaf het begin al aansprak. 

“Beheersing van de Engelse taal 
verbreedt mijn toekomst mogelijkheden”

Is het iets nieuws of weten we gewoonweg niet meer hoe dat moet? Het koesteren van de kleine dingen; een ansichtkaart uit  
je postvakje halen, een groen sprietje zien in de tuin dat net boven de grond uitsteekt, een pootje van de poes op je wang om je 
wakker te maken, de geur van de tuin na het sproeien, de geur van een vers bakkie koffie, het ophangen van een mooie tekening 
van je nichtje. 

Column van Petra

Omarm het alledaagse
Het koesteren van de kleine dingen

Iets nieuws is het niet, maar ik wist soms echt niet meer hoe dat 
moest, genieten van die kleine dingen. Soms lagen ze pal voor mijn 
neus en was het toch ontzettend moeilijk om ze te zien. 

De vraag is of je dat kleine wil zien en daarin de wonderen. Dat is een 
keuze en ik kies voor de wonderen, soms zo gewoon en klein. Voeten 
in het zand en een golf die het branden van de zon afkoelt en tevens 
je zorgen meeneemt.

Het eerste half jaar op de universiteit is een algemeen half jaar, 
waarin de studenten de kans krijgen om zich te oriënteren op de 
verschillende studierichtingen. Na dit half jaar maken de studenten 
een examen, waarbij het eindcijfer bepaalt welke studiemogelijkhe-
den er over blijven. 

Emerson was blij dat sociale communicatie één van zijn opties was, 
na het examen: “Mijn cijfers waren absoluut niet boven gemiddeld, 
maar gelukkig goed genoeg voor deze studie.” Momenteel zit Emer-
son in het derde jaar van de vijfjarige opleiding. 

“Graag zou ik voor de radio willen werken. Ik heb geen angst voor de 
microfoon en ik heb een geschikte stem voor de radio.” 

Toen Emerson in het tweede jaar zat, vond hij de lessen Engelse taal 
erg lastig: “Ik haalde vorig jaar helemaal geen goede cijfers voor dit 
vak en als iets niet goed gaat, dan zoek je naar een oplossing. Moi-
ses, een jongen die Engelse les volgde bij JCLN, adviseerde me naar 
het buurthuis te gaan om te kijken of er nog plek was in de Engelse 
les. Begin 2014 schreef ik me in en al snel kreeg ik bericht van de 
lerares dat ik kon starten.” 

Emerson heeft sinds dit jaar geen Engelse les meer op de universi-
teit, maar blijft wel naar het buurthuis komen: “Ik heb al veel ken-
nis van deze vreemde taal en dat wil ik graag blijven uitbreiden. Het 
spreken van deze taal komt zeker van pas in mijn verdere carrière en 
verbreedt ook mijn toekomstmogelijkheden.”

“Een geschikte stem voor de radio”

-   

Zaterdag 28 maart werd er op drie locaties in 
Eindhoven een Lentemert gehouden. Naast een 
leuke dag was de opbrengst voor JCLN e 2.000,- ! 
Al vanaf oktober 2014 waren verschillende  
mensen uit de Schootsekerk, Emmaüskerk en 
Jacobuskerk druk met de organisatie. De vele  
gedoneerde spullen maakten het tot een  
gezellige rommelmarkt. Er was ook van alles 
te winnen zoals een quilt en een kerststal van  
gehaakte figuren. Winkeliers uit de wijken rond 
de kerken en Planterij de Pimpernel sponsorden 
met mooie producten.

Dankzij vele vrijwilligers, sponsors en bezoekers 
werd de Lentemert een groot succes!



 

 

“Het is ruim 8 jaar geleden dat ik bij Petra in het studentenhuis kwam 
wonen in Ede. Op warme avondjes op het balkon hoorde ik de eerste 
dromen over een jongerenproject in Nicaragua. Dromen werden con-
creter. Motieven werden uitgeplozen en meerdere reisjes werden 
gepland.”

 “In 2010 heb ik haar uitgezwaaid en beloofd dat ik, binnen de zeven ge-
stelde jaren om het project op te zetten, langs zou komen. Op 8 januari 
dit jaar vertrokken we samen naar Nicaragua. Ongelofelijk spannend 
vond ik het. Mijn beeld was gevormd door verhalen en foto’s van Petra, 
maar evenzo door eigenaardigheden in beeld gebracht door program-
ma’s zoals Metropolis. Een mooie bijzondere tijd is het geweest. Mijn 
vooroordelen heb ik kunnen inruilen voor eigen indrukken. Een mooi 
land met gastvrije vriendelijke mensen. Drie weken samen wonen en 
leven als van ouds. Mooi om zo op sleeptouw genomen te worden door 
Petra die drie weken lang onvermoeid alles voor mij vertaalde, aange-
zien mensen daar alleen Spaans spreken en een enkeling wat Engels. 
Bijzonder om te zien hoe eenvoudig leven daar zo gewoon is. Koud 
douchen, met de hand wassen, half kamperend onder een veranda met 

een gasfles koken, altijd een kaars paraat voor als de elektriciteit uitvalt 
en dat alles beleef je alsof het de normaalste zaak van de wereld is.”

“Mooi om te zien hoe Petra herkend en gekend wordt in wie ze is en 
wat ze doet. Hoewel het project in die tijd nog even stil lag vanwege 
vakantie heb ik wel kennis gemaakt met de medewerkers en een aan-
tal jongeren van het project. Het contrast van armoede daar en rijk-
dom hier, conflicteert. Het gaf mij soms een gevoel van ongemak over 
het comfort en vanzelfsprekendheid van studie, werk en zorg hier in 
Nederland. Anderzijds heb ik gezien dat geluk en blijdschap niet gere-
lateerd is aan geld of bezit. Geluk zit in relaties, dankbaarheid en tevre-
denheid en dat is niet te koop.” 

“Ik heb een mooie onvergetelijke tijd gehad. Daarbij heb ik gezien hoe 
Petra het werk doet wat in haar hart is gelegd en met passie werkt 
aan een toekomst voor jongeren. Petra heeft mij laten zien dat wan-
neer je een missie hebt en volledig ergens voor gaat, dit ook zal lukken. 
Psalm 1:3 ‘….En al wat zij onderneemt gelukt’. 
Door de genade en zegen van God.”

Van het (oude) bestuur
Een nieuwe fase, een nieuw bestuur
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief zijn we een nieuwe fase in 
gegaan. Er zullen stappen moeten worden ondernomen om nieuwe 
financieringsbronnen aan te boren en om het werk een blijvende 
plaats in Léon te geven. 

Uit gesprekken met Petra tijdens haar verlof zijn we overeengekomen 
dat het goed zou zijn om in die nieuwe fase ook een nieuw bestuur 
te hebben.  Er zijn 5 nieuwe bestuursleden gevonden, die graag hun 
schouders willen zetten  om met dit werk verder te gaan.  Het huidige 
bestuur heeft er alle vertrouwen in dat deze 5 bestuursleden capabel 
en enthousiast zijn om het project verder te begeleiden.

Op 4 mei droeg het bestuur het stokje over aan het nieuwe bestuur. 
Namens het huidige bestuur wil ik de donateurs hartelijk bedanken 
voor hun bijdragen en steun in de afgelopen 5 jaar, in de hoop dat u het 
project ook wilt blijven steunen.

Idy van Leeuwen

Van het (nieuwe) bestuur
Het afgelopen jaar is een roerig jaar geweest. In de afgelopen maan-
den is er hard nagedacht over de toekomst van JCLN en de jongeren 
in Léon. Nieuwe ambities zijn uitgesproken, nieuwe plannen zijn ge-
maakt. Daar hopen we in een volgende nieuwsbrief uitgebreid over te 
vertellen. Voor nu is het belangrijkste nieuws dat bij de nieuwe ambi-
ties ook een nieuw bestuur hoort. 

Voorzitter: Jan Kolijn
Secretaris: Lenneke van Veen
Penningmeester: Rick Hazenoot
Lid: Arie van der Tholen
Lid: Inge Steenkamp

Dit nieuwe bestuur bedankt 
Idy, Emiel en Jose hartelijk voor
hun jarenlange inzet voor JCLN.
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Tekst en redactie: 
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Leuni van der Tholen, 
Petra de Bruin.

Vormgeving: Eric Koopman ontwerpt...
Fotografie: Petra de Bruin. Meer informatie over JCLN leest u op www.jcln.org of 

op de facebookpagina.

Agenda
- Juni: diploma-uitreiking cursussen Engelse taal
- Juli: start sociale bijeenkomst met het thema “Mijn Toekomst”

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

“Geluk zit in relaties, dankbaarheid en 
tevredenheid; en dat is niet te koop”

Een impressie van:

Christine Kroes vertrok begin dit jaar samen met Petra de Bruin naar Nicaragua. Ze wilde graag met eigen 
ogen zien hoe het er in Nicaragua aan toe gaat. Een impressie van Christine zelf: 

Gebedspunten
- Dank voor het vele werk dat het oude bestuur heeft verwezenlijkt
- Gebed voor het nieuwe bestuur
- Dank dat het met Petra alweer veel beter gaat
- Gebed voor de groei van de jongeren


