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STICHTING NICA-FRIENDS 
Kleine Bergdijk 12 

5721 VZ Asten, Nederland 

Openbare Basisschool 't Schrijverke 
Heer van Grevenbroeckweg 1 
5731 EK Mierlo 

16 februari 2023  
 

Betreft: Sponsoractie zomer 2022 t.b.v. Nica-Friends 
 
 
Beste Angelique, 
 
Het heeft even geduurd, maar hierbij kunnen we jullie nu gelukkig de uiteindelijke feedback geven over hoe 
de donatie van jullie school besteed is en wordt door Nica-Friends en La Esperanza Granada. 
 
Zoals verleden jaar overlegd en besloten, zal het grootste deel van de donatie besteed worden aan het 
financieren van de middelbare school opleiding van 3 kinderen. 
Omdat het schooljaar in Nicaragua een kalenderjaar is en de school na hun zomervakantie weer rond 1 
februari begint, heeft het allemaal even geduurd natuurlijk. 
Maar nu is het bekend en zijn er 3 nieuwe middelbare school studenten uitgekozen.  
Kinderen die met de donatie van jullie een nieuwe toekomst tegemoet gaan omdat ze écht naar de 
middelbare school kunnen gaan! Het zijn: 
 

- Estrella Yudith Potosme Silva 
- María Eugenia López Herrera 
- Tamara Auxiliadora Colomer 

 
Van La Esperanza hebben we ook een eerste introductie van hen gehad en die tref je aan in de bijlage. Een 
kort verhaaltje over wie ze zijn en wat hun doel is in het leven. 
 
Zoals we eerder besproken hebben, zou het leuk zijn als bijvoorbeeld elke groep 8 van jullie een student 
zou ‘adopteren’ en wellicht een correspondentie met haar zou kunnen starten. 
Als dat 2-3 brieven (in het Engels) per kalenderjaar zijn is dat al voldoende natuurlijk. Maar uiteraard kan 
daar elke groep een eigen invulling aan geven. 
 
Nica-Friends heeft nu via La Esperanza voor het eerste jaar het schoolgeld van deze kinderen betaald en 
houdt het restant van jullie donatie in reserve. Dit om ook de komende 4 jaar nog het schoolgeld van hen te 
kunnen betalen. 
We hopen dat er op kleine schaal iets ‘leuks’ ontstaat tussen de kinderen van jullie school en deze 3 
studenten ver weg in Granada Nicaragua. Hou je ons op de hoogte? 
 
 
Aanschaf lesmateriaal Learning Centra 
 

Omdat er van jullie donatie nog budget overbleef, hebben we daarmee La Esperanza opdracht gegeven om 
lesmateriaal aan te schaffen voor hun eigen Learning Centra. 
Omdat het publieke onderwijs in de sloppenwijken zo slecht is, heeft La Esperanza in een viertal 
sloppenwijken in Granada eigen Learning Centra opgericht.  
Elk een gebouw van ca. 200m2 met ruimte om de kinderen in 4 lokalen les te geven. 
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De bouw werd gerealiseerd met behulp van financiering door de organisatie Building Beyond Borders uit de 
USA en ook met aanzienlijke donaties van ons.  
 
Lagere school kinderen gaan in Nicaragua alleen in de ochtend naar school, in de middag helpen ze thuis, 
op het land of hangen rond in de wijk. 
Door het starten van de centra heeft La Esperanza kinderen en ouders kunnen bewegen in de middag naar 
het centrum te komen, waar ze extra lessen krijgen in rekenen, taal, computerles en ook 
handvaardigheden. Het gevolg is dat ruim 200 kinderen iedere dag dit extra onderwijs genieten op de 
centra. Maar deze centra hebben natuurlijk ook voldoende lesmateriaal nodig in de vorm van schriften, 
pennen, potloden, gummen, handvaardigheid materiaal, etc. 
Van jullie donatie hebben we € 500 laten besteden aan de aankoop van spullen, dat is genoeg om alle ruim 
200 kinderen ruim een maand te voor zien van materiaal. Hoe leerzaam is dat! 
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We hopen dat jij/jullie met deze feedback voldoende inzicht hebben hoe jullie donatie besteed is en wordt. 
Hoe mooi is het dat 3 kinderen in Nicaragua nu de kans krijgen op goed onderwijs en dat zo veel jongere 
kinderen weer mogen leren in de Learning Centra van La Esperanza met spullen die jullie aangeschaft 
hebben. Dat allemaal door de geweldige inzet van jullie school. 
 
Nogmaals ‘Muchas gracias de los niños de Granada!’. We houden contact. 
 
Hartelijke groeten, 
 
STICHTING NICA-FRIENDS  
 
 
Myerle Hendrix 
Sandra van Gerwen 
Ton Hendrix  
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