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van Juntos Contigo

de start van een nieuw ja ar en een heel nieuw decennium: een mooi moment om
te berichten over ons werk, de ont wikkelingen op het project en de effecten
van al jullie betrokken inzet en steun.

1.
(Politieke )ontwikkelingen

zwaar weer

De onrust rondom de protesten voor het aftreden van Ortega duren voort. Veel bedrijven sluiten de deuren,worden door de

Door de omstandigheden is er bijna geen werk te vinden voor ouders waardoor

overheid gesloten of gaan failliet. Veel buitenlandse ondernemingen en NGO’s verlaten het land. De aanhoudende repressie en

kinderen stoppen met school om, weer net als vroeger, te gaan werken. Veel

de onrusten maken de gewone Niguareen op straat onzeker over de toekomst. Het gebrek aan geld weerhoudt het land van een
nieuwe burgeroorlog.

3.

kinderen van het project doen dit ook. Wanneer we als team naar huis gaan zien
we kinderen op pad gaan op zoek naar afval. Juist voor deze kinderen zijn we
belangrijk. Juntos Contigo motiveert ze om school vol te houden.

En Juntos? Het project draait op volle toeren . Het aantal kinderen groeit en de hulpvraag per kind neemt toe; Er zijn nu

Het zware werk,de slechte hygiëne en gebrekkige voeding, maken dat kinderen

150 kinderen betrokken bij het project. Twee locale jonge vrouwen die vorig jaar stage hebben gelopen draaien nu mee als

nu ook sneller ziek worden. Er is veel ondervoeding en kinderen zijn vatbaar voor

klassenassistenten en dankzij steun kunnen zij hun studie betalen. Net als het team hebben ook zij echt hart voor de kinderen en

ziektes. Dengue, overgebracht door muggen, heeft veel jonge kinderen getroffen.

kennen ze de sociale achtergrond, dat werkt erg goed.

Ook op het project zijn er afgelopen maanden verschillende kinderen overleden.
Goddank hebben een aantal kinderen de ziekte overleefd en momenteel liggen er
geen kinderen meer in het ziekenhuis. Dankzij de nieuwe auto konden we Jonathan

een heuse pick-up

naar een betere kliniek brengen; Jonathan is er weer bovenop gekomen, maar
dengue is niet weg.

2.
		

nieuwe auto!

Om het werk te kunnen blijven doen is een veilige auto
zeer belangrijk. PVO heeft ons via acties en een grote
enthousiaste inzet, gesponsord met een gloednieuwe pickup. Echt een superbijdrage,waar iedereen reuzeblij mee
is. We kunnen direct al veel meer en efficiënter werken.
Vooral zijn we een stuk minder kwetsbaar geworden nu we
veilig, in een betrouwbare en geblindeerde auto, tussen
de locals de controleposten passeren. We merken nu dat
we als stichting toch iets serieuzer worden genomen, dan

dankzij PVo

collage Elias

in ons rammelende Peugeotje.

4.
Diepe indruk

elias
we
missen
je

6.

34
130
150

We merken dat de gebeurtenissen rondom

Resultaten van afgelopen jaar.

dengue en overlijden van leeftijdgenootjes, een

Vol trots mogen we jullie vertellen dat er dit jaar 34 kinderen naar het voorgezet onderwijs gaan
en er zijn 130 kinderen overgegaan naar de volgende klas. In totaal werken we inmiddels met

enorm effect hebben op de kinderen. Ook het

150 kinderen. Sommige kinderen worden van reguliere scholen gehaald vanwege onhandelbaar

overlijden van Elias, één van de altijd trouwe

gedrag. Vaak schuiven deze kinderen aan bij Juntos Contigo waar we hen stap voor stap met

aanwezige kinderen op het project, heeft veel

individuele gesprekken en begeleiding inzicht geven in hun gedrag. Belangrijk is dat ze normen

invloed gehad. We missen Elias allemaal enorm

en waarden bijgebracht krijgen en oefenen om zich aan afspraken en regels te houden.

en we hebben met de kinderen een herdenking
georganiseerd voor Elias. Met een persoonlijk
geschreven kaart, foto’s en teksten hebben we
een collage gemaakt. Daarmee hebben we
een plek gecreëerd op het project die aan Elias
herinnert. Het was een verbindende middag.
Ook voor het team was het erg goed en fijn
om dit verdriet zo bespreekbaar te maken en
te delen met de kinderen. We vertellen aan
de kinderen dat Elias nu geniet in de hemelse
speeltuin.

Het is in deze cultuur niet gewoon dat je zulke activiteiten

geslaagd!

organiseert. Kinderen hebben moeite om hun emoties te tonen
omdat hier geen aandacht voor is. Daarom is het fijn om een plek
als Juntos Contigo te hebben waar ze hun verhaal kunnen doen,
waar ze gehoord en gezien worden en waar tijd en ruimte wordt
gemaakt voor emoties.

7.
Diploma feest
Tijdens de feestdag, die we elk jaar organiseren rond de uitreiking van de diploma’s en de
schooluniformen, kregen de kinderen naast hun schooldiploma ook het befaamde
‘Juntos Contigo diploma’. Het was weer een groot feest met culturele dans van een aantal
jongeren, traktaties, eten en een heus blokfluit-concert. Een aantal kinderen hebben dit jaar
ruimte gekregen om blokfluitles te nemen op het project van Juntos Contigo. Ze kregen dan
ook een verdiend applaus.
Al met al.. behoorlijk wisselende berichten...
Mooie en goede ontwikkelingen wisselen elkaar af met slechte en weinig hoopvolle berichten
voor Nicaragua en haar bevolking. Maar als wij allemaal via Juntos blijven bijdragen aan
de ontwikkeling en de vorming van de kinderen van het project werken we toch aan een

5.

gezaagd!

hoopvolle toekomst.

slotwoord

Canadian wood

We willen jullie hartelijk danken voor de inzet en betrokkenheid in

Al jaren vormt de inzet vanuit Canada een vaste steun voor Juntos. Met een berg aan activiteiten georganiseerd in Canada, zet

2019 en wensen jullie allemaal een gezegend en hoopvol 2020!

de familie Korvemaker zich in. Ze zamelen geld in of komen op het project of zelfs in Nederland de handen uit de mouwen steken.
Afgelopen maand heeft Kari (zelf meubelmaakster), die het project al meermalen vanuit Canada bezocht, het team en een groep

Vriendelijke Groet

jongens van het project een korte cursus houtbewerking gegeven. Het eindresultaat was een schitterende gebruikvriendelijke Juntos-

Janneke & Team Juntos Contigo.

tafel om nog jaren plezier van te hebben.

volg ons via Facebook Instagram en voor vragen of suggesties: pr@juntoscontigo.com
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