STICHTING NICA-FRIENDS
Kleine Bergdijk 12
5721 VZ Asten, Nederland

Supply Chain Car Challenge
T.a.v. Jolanda en René
29 december 2021
Betreft: Besteding donatie € 4.250.

Beste Jolanda en René,
Het is al weer een tijdje geleden dat wij het goed doel mochten zijn tijdens jullie jaarlijkse ‘Supply Chain Car
Challenge’ rally. En wat was het een mooie dag op 1 oktober 2021.
Een geweldig team mensen, een super organisatie en een onverwacht hoge opbrengst van de dag, met
dank aan al die super donateurs.

Zoals altijd vinden wij het natuurlijk fijn om onze donateurs te laten weten wat we met de donatie gedaan
hebben in Nicaragua.
Wij ontvingen een bedrag van € 4.250 van jullie en hebben inmiddels besloten dat als volgt te besteden.
1. Ondersteuning van het ‘English program’ - € 3.000.
La Esperanza in Granada heeft een viertal eigen Learning Centra in de armste wijken van Granada, waar
kinderen in de middag heen gaan voor extra onderwijs. Het reguliere onderwijs van de overheid is namelijk
gewoon niet goed. Met een aanvulling in de middag ontwikkelen de kinderen zich beter en hebben ze een
betere kans op een vervolgstudie, een baan en vervolgens kunnen ze dan hopelijk weg komen uit de bittere
armoede.
Eén van de leerpunten daarbij is al vroegtijdig (6-12 jaar) een basiskennis van de Engelse taal aan te leren,
waarmee de kinderen de beheersing daarvan opbouwen.
Engels wordt gegeven door lokale Educadores, vrijwilligers maar vooral ook door internationale
vrijwilligers, die of lokaal aanwezig zijn of (gezien Corona) online lessen verstrekken.
Hiervoor zijn onder andere PC’s nodig, Wifi netwerk en ondersteunende leermiddelen. Een viertal PC’s zijn
inmiddels aangeschaft en de WiFi verbindingen gerealiseerd.
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Met de bijdrage van € 3.000 kan dit programma succesvol worden voortgezet in geheel 2022 en krijgen ca.
200-300 kinderen wekelijks Engelse les.
2. Local volunteers - € 1.250 .
In de Learning Centra wordt les gegeven door de eigen La Esperanza Educadores. Dit zijn ‘University
studenten’ die door sponsoren voor hun studie betaald worden. Als tegenprestatie geven zijn 5 dagen per
week les op de Learning Centra. La Esperanza schoolt hen op allerlei gebieden bij, zoals pedagogiek, les
technieken, omgangsvormen, etc.
Aanvullend werd er veel les gegeven door internationale vrijwilligers.
Omdat LEG al enkele jaren veel te weinig internationale vrijwilligers ontvangt door o.a. Corona, wordt het
werk in de Learning Centra voor een groot deel door lokale volunteers gedaan.
Dit zijn ook studenten, maar zonder studie-sponsor. Zij werken 5 dagen per week op de centra en geven
daar les aan de kinderen, worden begeleid door LEG en ontvangen daar een kleine vergoeding voor.
Met de bijdrage van € 1.250 kunnen 6 volunteers gedurende 3 maanden betaald worden. Ook hiermee
krijgen de 200-300 kinderen die de Learning Centra bezoeken extra onderwijs van een goed niveau.
Met het voorgaande hebben jullie een toelichting op de besteding van de opbrengst van de rally dag.
Nogmaals super bedankt en wij zijn erg blij met de steun die we van jullie mochten ontvangen.
Rest ons jullie een hele fijne jaarwisseling te wensen en een gezond en succesvol nieuw jaar 2022. Een jaar
waarin wij onze steun aan La Esperanza met enthousiasme zullen voortzetten.
Met hartelijke groeten,
STICHTING NICA-FRIENDS

Ton Hendrix

Sandra van Gerwen

Voorzitter

Bestuurslid
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