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STICHTING NICA-FRIENDS 
Kleine Bergdijk 12 

5721 VZ Asten, Nederland 

De Gladde Idolen 
 
 

30 oktober 2019  
 

 
Betreft: Donatie tbv reparaties Learning Centra 
 
 
Beste Gladde Idolen, 
 
Het heeft even geduurd, voordat wij een goede feedback konden geven met goede foto’s …  

Jullie hebben bij de Nijmeegse 4-daagse zo’n geweldige prestatie geleverd, petje af      !  
 
Het duurde even omdat we het bedrag van jullie wilden samenvoegen met de op komst zijnde donatie van 
Stichting EEN AARDE te Asten (€ 5.000). Het betrof namelijk een aanvraag van La Esperanza voor vele 
reparaties aan de 4 Learning Centra (totaal ruim € 6.000), die dringend nodig waren om de kinderen een 
veilige en professionele omgeving te kunnen bieden. 
Fantastisch dat we deze klus met deze twee donaties samen hebben kunnen klaren! 
 
In alle 4 Learning Centra komen iedere dag ca. 100 kids om daar spelenderwijs taal, rekenen, lezen, maar 
ook creatief bezig zijn en computer vaardigheden te leren. 
Dit onder leiding van de eigen “Educadoros”. Iedere Educador wordt door iemand gesponsord voor 
zijn/haar opleiding op de University, maar daarvoor zetten zij zich dan wel ook in voor 30 uur/week in de 
Learning Centra.  
Zoals jullie kunnen zien op de foto’s is er veel geschilderd, plafonds met fans opgeknapt, tafels gerepareerd 
en is er ook een water tank geplaatst want in die LC was niet eens stromend water voorhanden. 
 
Met de woorden van Cindy: 

We have completed the learning center repairs! They are all fixed up and in much better shape. The new 
tables are just being finished but we included the invoice in the attached report. 
It was a lot of badly needed work and we thank you and Een Aarde for all your assistance. The centers are 
secure, have water, more air and sufficient tables now...for the time being. We are gearing up for the summer 
holiday in December and January when the centers will be much more crowded with kids on holidays. 
Thanks again and I hope all is well with you.  
Kind regards, 
Cindy 

 
Bijgaand de specificatie van de € 1.100 die door jullie gedoneerd is alsmede diverse foto’s van het 
gerealiseerde. 
La Esperanza is er super blij mee, de kinderen kunnen er weer mee vooruit en alles helpt om deze kinderen 
een kans te geven in het leven! 
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Ook 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. 
 
HEEL VEEL DANK AAN JULLIE WANT HET GELD WAT JULLIE BIJ ELKAAR HEBBEN GELOPEN HEEFT ZO’N 
GROTE IMPACT DAAR IN NICARAGUA BIJ DE STICHTING LA ESPERANZA …. 
Hoop dat we elkaars paden nogmaals mogen kruisen voor een ander project… 
 
Gracias! 
Hartelijke groeten, 
STICHTING NICA-FRIENDS  
 
  
Sandra en Ton  
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