Mensen met een droom
Basisschool “Den Doelhof”

De wereld is in handen
van degenen die de moed hebben om te dromen
en deze dromen waar te maken!
Paulo de Coelho “De beschermengel”

Een droom waar maken
Basisschool “Den Doelhof”

In juni 2011 brachten kinderen van Basisschool “Den Doelhof”,
ouders,vrienden, bekenden een bedrag bij elkaar van ruim € 13.000. Door
een donatie van € 1.000 uit de opbrengst van de rommelmarkt in Meijel
en een aanvulling van de “Wilde Ganzen” van maar liefst € 6.000
leverde mijn fietstocht vanuit Santiago de Compostella zelfs een bedrag
van € 20.000 op! Dit bedrag werd in zijn totaliteit ingezet voor het
bouwen van een multifunctioneel centrum in Puerto Cabezas (Nicaragua).
Een droom gaat werkelijkheid worden!!

Mensen achter de droom
Basisschool “Den Doelhof”

Een droom die steeds meer realiteit wordt door deze te koppelen aan de
droom van Jet van Os; aan de inzet van vrijwilligers achter de Stichting
Marijn en idealisten uit Nicaragua en Nederland die het project financieel
of door hun inzet steunen. De sponsortocht die ik reed vanuit Santiago de
Compostella naar Meijel heeft hieraan een wezenlijk bijdrage geleverd.
Nieuwe educatieve projecten en activiteiten worden hierdoor in Puerto
Cabezas voor de Stichting Marijn mogelijk.

Het bezoek
Basisschool “Den Doelhof”

In januari 2012 heb ik een bezoek gebracht
aan Puerto Cabezas en met eigen ogen
mogen zien hoe het geld besteed wordt.
In deze presentatie wil ik de kinderen van
basisschool “Den Doelhof”,sponsoren,
vrienden en (on)bekenden vertellen en laten
zien waaraan het geld besteed is. Ook wil
ik iedereen “kennis laten maken” met het
leven in de omgeving van Puerto Cabezas.
Met vriendelijke groet,

Mart R

ijakkers

Het multifuctioneel centrum
Basisschool “Den Doelhof”

Het nieuwe gebouw is nu bijna
voltooid en gaat dienst doen als
openbare bibliotheek voor alle inwoners
van Puerto Cabezas. Daarnaast is
er een leeszaal, computerruimte, een
grote conferentiezaal, een keukenblok
en een opslagruimte.

Het multifuctioneel centrum
Basisschool “Den Doelhof”

Omdat niet alle voorzieningen tijdig
geleverd konden worden, is de opening
nog even uitgesteld. Ik weet nu hoe
fantastisch het gaat worden en hoe
enthousiast het team onder leiding van
Jet van Os met de kinderen, hun
families en de omgeving bezig is.

Het bibliotheek project
Basisschool “Den Doelhof”

Geen toegang tot naslagwerken voor scholieren!

In Puerto is geen openbare bibliotheek en ook de openbare scholen hebben die
niet. De kleine schoolbibliotheken van enkele privé scholen zijn niet
toegankelijk voor leerlingen van de openbare scholen.
De Fundación Marijn heeft de schoolboeken wel, en is daarnaast ruim
voorzien van woordenboeken en andere hulpmiddelen, zoals internet, om het
leerproces te vergemakkelijken. De tachtig kinderen uit het programma
plukken hier de vruchten van. Dat is merkbaar door minder voortijdige
schoolverlaters, minder zitteblijvers en verbeterde schoolprestaties.

Het bibliotheek project
Basisschool “Den Doelhof”

Alle kinderen uit Puerto Cabezas zijn welkom

De populatie kinderen in Puerto Cabezas is veel groter dan de tachtig kinderen
van de Fundacion Marijn. Vaak wordt de vraag gesteld of zij ook gebruik
kunnen maken van de boeken en lesmaterialen om hun huiswerk te kunnen maken.
Daarom heeft de Fundación Marijn besloten om een ruime bibliotheek op te
zetten, waar alle kinderen uit Puerto Cabezas welkom zijn. Aangezien kinderen
in Nicaragua maar halve dagen naar school gaan (er zijn ochtend en middag
shifts), hebben ze de tijd om naar de bibliotheek te komen.

Het bibliotheek project
Basisschool “Den Doelhof”

Verbeteren van de leerprestaties
Het hoofddoel van de bibliotheek is te voorzien in de grote behoefte die er is
aan lesmateriaal, en daardoor de leerprestaties van de gebruikers van de
bibliotheek te verbeteren.
Ook zal de bibliotheek zich richten op leesbevorderende en voorlichtings
aktiviteiten voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. De bezoekers aan de
bibliotheek zijn het ideale publiek voor voorlichting te geven over relevante
thema´s zoals normen en waarden, rechten, sexuele voorlichting,
drugsgebruik preventie etc. In de leeshoek waarin activiteiten zoals
voorlezen en poppenkastvoorstellingen worden gehouden wil de Fundación
vooral jongere kinderen stimuleren tot lezen, en hen introduceren in de
wondere magische wereld van (prenten)boeken.

Het bibliotheek project
Basisschool “Den Doelhof”

Workshops voor docenten van de basisschool

Een ander belangrijk aspect van het werk van de bibliotheek is de
begeleiding en workshops die aan basisschooldocenten gegeven zal worden.

De Fundación draagt hierdoor bij aan de verbetering vcan de kwaliteit van
het onderwijs.
Daarnaast zullen de docenten leren hoe ze hun leerlingen gemotiveerd en ín
de klas kunnen houden

Extra activiteiten
Basisschool “Den Doelhof”

Naast al genoemde activiteiten worden de volgende programma’s
voor de bevolking van Puerto Cabezas tegen minimale betaling
in het multifunctioneel centrum georganiseerd:
o
o
o
o

Computer- en taalcursussen Engels, Miskito en Spaans;
Lidmaatschap bibliotheek en gebruik van internet;
Kantoorboekhandel (verkooppunt van schriften, pennen en ander
schrijfmateriaal) met kopieermachine;
Verhuur van tafels en stoelen (voor feestjes en nachtwakes)

Help een kind naar school
Basisschool “Den Doelhof”

Via 'Help een kind naar school' worden 80 kinderen uit sociaal achtergestelde
gezinnen gesteund. Nederlandse donateurs betalen 15 euro per maand, waarmee
zij begeleiding van een kind mogelijk maken. De begeleiding van deze kinderen
richt zich met name op het vergroten van hun vaardigheden en capaciteiten.
Daarnaast ontvangen zij, behalve een voedselpakket en artikelen voor een goede
hygiëne, twee schooluniformen, twee paar schoenen een rugzak en voldoende
schoolspullen voor een jaar.

Help een kind naar school
Basisschool “Den Doelhof”

Katia kan nu een opleiding volgen; het gezin wordt voorzien van
een gezond voedselpakket.

Tijdens ons verblijf in Puerto Cabezas hebben wij verschillende bezoeken gebracht
aan kinderen uit gezinnen die via het programma “Help een kind naar school”
vanuit Nederland gesteund worden. Ook aan Katia (een kind dat wij zelf
ondersteunen) en haar familie hebben wij een bezoek gebracht.
Gastvrij werden wij ontvangen!

Sponsoring
Basisschool “Den Doelhof”

Ook u bent welkom als sponsor
De stichting Marijn is nog steeds op
zoek naar sponsoren. De
maandelijkse sponsorbedragen worden
met name besteed aan het
bibliotheekproject zoals hiervoor
beschreven .
Natuurlijk is het geld ook nodig om de totale organisatie draaiend te
houden.
Als u ook wilt en kunt steunen kijk dan op
www.stichtingmarijn.nl

Een impressie van het leven in Puerto Cabezas
In dit tweede gedeelte van de presentatie wil ik iedereen
aan de hand van zelfgemaakte beelden iets meer vertellen
over het leven in Puerto Cabezas.
Het zal nog een aantal generaties duren voordat de
aangeboden programma’s hun effecten zullen sorteren.
Het enthousiasme van de mensen op de werkvloer zorgt er
nu al voor dat een heleboel kinderen elke dag opnieuw met
een glimlach opstaan!

Ligging
Puerto Cabezas
Puerto Cabezas of Bilwi is een havenstad aan de
Caraíbische Zee en de hoofdstad van de Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), een
autonoom gebied in het noordoosten van Nicaragua.

De gemeente Puerto Cabezas heeft ongeveer 35.000 inwoners..
Puerto Cabezas staat bekend om zijn mooie overvloedige markten waar
men alle lokale specialiteiten verkoopt. Bilwi is bekend om zijn op
kokosnoten geïnspireerde lekkernijen.

Klimaat
Puerto Cabezas heeft een tropisch regenwoud-klimaat met veel neerslag
het gehele jaar door. In februari,maart en april ligt de gemiddelde
neerslag wat lager maar echt helemaal droog worden doet het hier niet.
Tijdens de warme dagen met veel neerslag kan de luchtvochtigheid hier
flink oplopen en het erg klam aanvoelen. De zeetemperatuur is hier
altijd aangenaam.
Van november tot mei is er kans op
tropische stormen of orkanen. De
laatste verwoestende orkaan (Felix)
woedde op 4 september 2007

Wonen

Huizen op palen om ongedierte en vocht te voorkomen

“Even” de was doen

Het toilet

De keuken

De waterput werkt vaak niet meer

Werken
De “koekenbakker”

De edelsmid

De kapper

De vuilnisman

De elektricien

De winkelbediende

Op de markt

De timmerman

De vissers

De fietsenmaker

Op de markt

Infrastructuur

“taxi”
Vervoer door de lucht

Elektriciteit: soms
wel,vaak niet

Veelal onverharde wegen

Water; soms wel, soms niet!

Openbaar vervoer

Voorzieningen?

Zomaar wat beelden uit Puerto Cabezas

Drukte bij het ziekenhuis in Puerto Cabezas

De school ligt er vanwege de vakantie wat verlaten bij

Ons hotel

De kerk

Kermis in Puerto Zijn auto Gieren op de afval Zicht op de Caribische zee

Tot slot wil ik een aantal mensen speciaal bedanken.
.

Zonder hun hulp zou ik mijn droom onmogelijk waar hebben kunnen maken:










Alle kinderen,die zich de benen onder het lijf uitgelopen hebben om sponsoren te
zoeken; collega’s, familieleden, vrienden en (on)bekenden die zich ingezet hebben om
inhoud te geven aan mijn droom en dit financieel ondersteund hebben;
het bestuur van de Stichting Marijn voor het enthousiasme waarmee mijn droom
ontvangen werd en hier mede door hun inzet inhoud aan gegeven werd;
het team (Annemie, Herman, Marion, Floor, Toon en Ties). Voor de fantastische
verzorging en begeleiding tijdens mijn sponsorrit vanuit Santiago de Compostella;
Gerdy die zich,ondanks het zware verlies van Lins,enthousiast bleef inzetten om onze
droom te verwezenlijken;
mijn reisgenoten in Nicaragua Annemie, Will en Jan voor een onvergetelijke tijd:.
Jet van Os met haar gezin en haar team voor de hartelijkheid en gastvrijheid.

Beste mensen het is om nooit meer te vergeten!
Mart R

ijakkers

