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STICHTING NICA-FRIENDS 
Kleine Bergdijk 12 

5721 VZ Asten, Nederland 

 
 

Avans Hogeschool 
Academie voor Pedagogisch Onderwijs 
Hogeschoollaan 1 
4818 CR Breda 
 

29 oktober 2019  
 
Betreft: Tour d’Avans - besteding donatie € 4.000 
 
 
Geachte Organisatie,   
 
Nica-Friends was een van de goede doelen bij de Tour d’Avans 2019 en we mochten in mei het geweldige 
bedrag van € 4.000 van jullie in ontvangst nemen. 
Het heeft even geduurd voordat we deze bedankbrief konden schrijven, maar wilden dat graag goed en 
compleet doen. 
 
In Nicaragua werken we samen met de NGO La Esperanza Granada, die in de sloppenwijken 4 eigen 
Learning Centra heeft. Centra waar kinderen (totaal 4-500 per dag) ná de reguliere publieke ochtendschool 
heen kunnen voor extra en beter en gerichter onderwijs. Een zeer succesvolle formule. 
 
Met de donatie van de Tour d’Avans hebben we heel veel en heel hard nodig schoolmateriaal voor alle vier 
Learning Centra kunnen laten kopen. Spullen die nodig zijn voor dagelijks goed onderwijs als boeken, 
schriften, pennen, knutsel materialen, etc. 
Als extra heeft La Esperanza gekozen voor de aanschaf van educatieve thema posters (zie foto's) met 
daarbij schoolboeken/materialen om zo de kinderen meer over deze onderwerpen te kunnen laten leren. 
Deze middelen rouleren binnen de vier Learning Centra en de kinderen zijn heel enthousiast!  
 
Vanuit Nica-Friends willen we jullie nogmaals heel hartelijk bedanken voor de magnifieke dag die wij samen 
met alle fietsers, de organisatie, de catering, etc. hebben mogen ervaren. Petje af hiervoor. 
Hoop dat deze traditie van Avans nog vele goede doelen mag helpen in de toekomst. 
 
Tenslotte voegen wij nog een document bij ‘A Childs life’, bedoeld om jullie een inzicht te geven in de 
situatie van kinderen die wij helpen. De beelden zeggen alles. 
 
Met hartelijke groeten, 
STICHTING NICA-FRIENDS  
 
 
 
Ton Hendrix    Sandra van Gerwen 
Voorzitter  Secretaris 
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Besteding donatie Avans Hogeschool: 
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