Tilburg, januari 2019

Diverse bestuursleden van onze
partnerorganisatie, Comité Mano Vuellta,
waren aanwezig bij de opening, evenals een
vertegenwoordiger van het Ministerie van
Onderwijs. De traditionele plaquette werd
onthuld en het lint doorgeknipt.

Beste contactpersonen van zusterscholen met
Matagalpa,
Middels dit verslag wil ik jullie op de hoogte
stellen van de uitgevoerde projecten met het
door jullie leerlingen bij elkaar gesponsorde
geld van vorig jaar.
De uitvoering, die in het voorjaar van 2018 zou
plaatsvinden, liep vertraging op door de
protesten in Nicaragua, maar onze partner
Comité Mano Vuelta heeft doorgezet en in
augustus is het gelukt om de projecten
doorgang te laten vinden. In november zijn
deze afgerond.
School Waswali Abajo
Dit is een gemeenschap, langs de weg naar
Sébaco, vlak bij de stad Matagalpa, waar
dringend behoefte was aan een extra lokaal.
Gekozen is voor een multifunctioneel lokaal,
dat kan worden gesplitst in twee ruimtes,
maar ook voor grotere groepen kan worden
gebruikt.

Van dit project profiteren 800 kinderen en 25
docenten. Ouders waren betrokken bij de
voorbereidingen.

Trainingen

Met vriendelijke groet,

Comité Mano Vuelta (CMV) heeft ook het
initiatief genomen om bijeenkomsten voor
docenten te organiseren onder de titel
‘Opvoeden met Tederheid’. Het is de
bedoeling dat de kennis via de docenten bij de
ouders terecht komt.

Miranda van der Klaauw,
coordinator Stedenband Tilburg-Matagalpa

Het gaat onder andere over communicatie,
(huiselijk) geweld, omgang met elkaar, pesten,
enzovoort. De docenten vinden het belangrijk
en zijn enthousiast, omdat het ouders
stimuleert om meer betrokken te zijn bij de
opvoeding van hun kinderen, thuis en op
school.
Kinderarbeid
Ook het tegengaan van kinderarbeid blijft een
speerpunt. Hier zijn vooral onze mensen van
de AOb mee bezig. Zij financieren trainingen
voor docenten in afgelegen gebieden, waar
kinderarbeid nog veel voorkomt.
CMV zorgt met spotjes op de radio voor de
nodige bewustwording onder de bevolking en
bij werkgevers.
Dank
Veel dank aan jullie, de leerlingen en de
sponsors én aan Wilde Ganzen, die een
premie gaf.
We hopen dat we, ondanks de moeilijke
situatie in Nicaragua, door kunnen gaan met
onze projecten en ook met de
kennisuitwisseling tussen docenten.
Binnenkort horen jullie daar meer over.
Als jullie van collega-scholen binnen jullie
koepelorganisatie horen dat ze belangstelling
hebben voor onze projecten, het Inleefatelier
en de muurschilder, dan hoor ik dat natuurlijk
graag!

