Juntos Contigo: Samen met jou

We zijn alweer 3 maanden volop aan het
draaien, CORONA OF NIET!

Terwijl er in Nederland gediscussieerd wordt over te veel coronamaatregelen, is er in
Nicaragua niets geregeld. Juntos Contigo heeft voor veiligheid van het team en de
kinderen wel regels opgesteld. Dat is voor de kinderen niet altijd duidelijk, vooral
omdat hun omgeving zich er vaak niet aan houdt. Maar ondanks corona zijn we
in januari wel gestart. In Nicaragua beginnen de scholen in het nieuwe jaar, in
januari. We zitten overvol omdat er zoveel aanvragen zijn voor steun. We moeten
helaas ook kinderen teleurstellen omdat we de kracht van ons werk niet willen
verliezen; de individuele aandacht.
Van overvol naar geordend.
In april gaan we van overvolle klaslokalen naar geordende klassen. De kinderen die
vanuit hun eigen intrinsieke motivatie elke dag blijven komen worden in maart
officieel ingeschreven. We hebben de kinderen een maand lang geobserveerd en
gesprekken met hen en met de ouders/verzorgers gevoerd. Zo zien we welke steun
het kind nodig heeft en weten we welke groep en docent het beste bij hem/haar
past. Het aantal kinderen en jongeren waar wij het verschil voor kunnen en willen
maken neemt toe en de complexiteit van de hulpvragen groeit helaas ook. Om ons
mooie werk voort te kunnen zetten, hebben wij uw hulp harder nodig dan ooit, mede
omdat we door corona minder acties kunnen organiseren om geld op te halen.

Kimberley
Kimberley is nu 13 jaar en is geboren in grote
armoede. Haar moeder kan momenteel niet werken
omdat ze voor het jongste kind moet zorgen. Haar
vader is bewaker, hij verdient 170 euro in de maand.
Kimberley heeft problemen met haar ogen. Ze had
een bril, die niet genoeg hielp, het kostte haar veel
energie om alles scherp te zien. Een nieuwe meting
konden ze niet betalen. Dankzij de steun van een
betrokken team van het Nederlandse bedrijf PVO,
konden we haar een nieuwe bril geven. Bijzonder is
dat Kimberley ook heeft leren dansen. Tijdens een
huisbezoek gaf haar moeder aan dat ze geen geld
hadden om een jurk te huren. Toen we beloofden dat
wij voor een jurk zouden zorgen straalde Kimberley!
Een droom die uitkomt.
Ze mocht op ons eindejaarsfeest voor het eerst in
haar leven, samen met een groep andere meisjes, een
optreden geven. Daarvoor had ze de volksdans van
Nicaragua ingestudeerd… en haar moeder kwam
kijken! In het begin was Kimberly een erg
teruggetrokken meisje maar doordat ze dagelijks naar
Juntos Contigo komt heeft ze vriendinnen leren maken
en zich ontwikkeld tot een open en blij meisje.
Door de individuele begeleidingswijze van het team is
er persoonlijke aandacht voor Kimberley, daardoor kan
ze de stof beter tot zich nemen en behaalt ze goede
cijfers. Haar zelfvertrouwen groeit! Dit jaar zal
Kimberley haar laatste basisschooljaar ingaan. Ze is
13 en hoopt in 2022 naar het voortgezet onderwijs te
gaan.

Steun ons, zodat
Kimberly en haar
klasgenootjes hun
studiejaar 2021 met
goed gevolg kunnen
afronden.
Met uw bijdrage zorgen
we ervoor dat deze
kinderen scholing
krijgen om een
toekomst op te kunnen
bouwen, en daarnaast
dat ze kunnen spelen in
plaats van dat ze op de
vuilnisbelt moeten
werken. U kunt ons op
verschillende manieren
steunen: denk hierbij
aan een eenmalige gift,
het sponsoren van een
klas of het betalen van
een leerkracht.
Kijk op de website
www.juntoscontigo.com
naar de mogelijkheden.

Doneer nu

Lokaal team krijgt vertrouwen vanuit de
wijk

De kracht van Juntos Contigo is dat we werken met een lokaal team dat weet hoe
het is om in een crisis te werken. We begonnen op de vuilnisbelt in chaos en crisis.
We hebben jarenlang ervaring opgedaan door aan de rand van de belt te werken en
nu weten we weer te handelen in de politieke crisis. Het vraagt alleen wel de nodige
afwegingen, alertheid en heldere communicatie, in het besef dat de situatie
behoorlijk uit de hand kan lopen.
Investering in jongeren die meedraaien op het project.
Twee jaar geleden hebben Lucia en Eleysi als klasse-assistent stagegelopen op het
project. Zij zijn in 2020 als officiële klasse-assistent aangesteld. We hebben deze
twee jonge vrouwen nodig omdat het aantal hulpvragen enorm toeneemt. Er zijn
momenteel nog meer jongeren als vrijwilliger aan het werk binnen Juntos Contigo.
Dit zijn allemaal jongeren die al 10 jaar bij ons onderwezen worden en graag
onderdeel willen zijn van het Juntos Contigo-team. In de volgende nieuwsbrieven
laten wij u met hen kennismaken.

Zonder DIT team geen
Juntos Contigo:
Kijk in april op @juntoscontigonica,
daar vindt u meer over het team.
We vragen om uw steun, zolang het werk
nog op deze manier gedaan kan worden
willen we klaarstaan voor de gemeenschap
waar we in werken. Door uw gift kunnen
we een veilige basis zijn in een land dat
gebukt gaat onder een grote crisis.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@juntoscontigo.com toe aan uw adresboek.

