Werkt op een duurzame manier aan milieu, educatie,
gezondheidszorg en emancipatie in Nicaragua.
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Beste mensen,

Educatie middelbare school

Zoals vorig jaar verschijnt onze Nieuwsbrief in de
laatste maand van het jaar. Ook dit jaar heeft het
corona-virus grote invloed gehad op al onze
werkzaamheden. Voor Saskia was het niet
mogelijk haar jaarlijkse reis naar Nederland te
ondernemen. Alle contacten moesten daarom
digitaal gebeuren. Maar met regelmatig overleg
en online vergaderen en via WhatsApp was er
toch veel mogelijk.
Met het geld van onze vaste donateurs en veel
persoonlijke giften hebben we de mogelijke
werkzaamheden kunnen verrichten. Een groot
gedeelte van de educatie, de lessen, kon
doorgang blijven vinden. Helaas was dat niet
mogelijk voor de medische brigades. Hopelijk is
dat op korte termijn wel weer mogelijk.

De Politecnico España middelbare school
heeft weer een lichting afgestudeerde leerlingen
afgeleverd en heeft op het moment 26 leerlingen
ondanks covid 19.

Botanische schooltuin
De botanische schooltuin bestaat inmiddels vijf
jaar en wordt bijgehouden door vrijwilligers.
In de vlindertuin hebben we een insectenhotel en
bijenkasten met meloponi bijen (niet agressief
soort) Er werden ook nieuwe bloeiende struiken
en planten geplant.
Er zijn nu 25 leerlingen, in twee groepen
verdeeld voor sociale afstand in de klas. Een
groep van 7 tot en met 11 jaar en een groep van
11 tot en met 15 jaar.
De leerlingen leerden groenten telen waarvoor
zelf geproduceerde compost werd gebruikt. Er
zijn o.a. pipianes geoogst. Dit alles onder leiding
van de nieuwe leraar milieu-educatie Francisco
Lopez.
Medische Brigades
Deze hebben we niet kunnen houden door de
situatie met covid-19. Samenscholingen met zieke
mensen zou een te groot risico opleveren.

Sinds december zit er nu naast het Politecnico
España en Helping the Community ook een
academie voor technisch onderwijs (En-Hacore)
in het schoolgebouw. Op de zaterdagen en
zondagen zijn hier o.a. cursussen in Engels,
verpleging, apotheker assistente, kapper,
schoonheidspecialist, computer.

Kinderprojecten voor zorg en educatie
Onze leerlinge Rosita krijgt van onze grootste
donateur Giselle Rondeltap een maandelijks
voedsel- en hygiene pakket vanwege de extreme
armoede waarin zij leeft. Ze komt altijd netjes op
tijd naar de lessen ’s middags van 2 tot 4 uur. Ze
heeft ook een goed rapport op de basisschool.
Giselle betaalt ook de bijlessen in Engels en
Spaans, lezen, schrijven, spreken en rekenen. De
Vastenaktie betaalde de gezondheidslessen en
milieu educatie.
De coördinator van dit programma is David
Berrios, hij heeft een lesbevoegdheid. Het
lesprogramma is goedgekeurd door het
Ministerie van Onderwijs, waardoor de
deelnemers het traject kunnen afsluiten met een
nationaal geldig diploma.
Er is twee maal een uitwisseling geweest met de
milieu-educatielessen, een leraar uit Diriamba,
Osley Reyes kwam de leerlingen lesgeven over
vogels. Dit was in mei op de nationale
vogeltelling-dag in de zeearm Estero Real. In het
najaar gingen de leraren en leerlingen op bezoek
in las peñitas naar het natuurreservaat Isla Juan

Venado waar o.a. veel reigersoorten, ooievaars,
ijsvogels en lepelaars werden geobserveerd.
Ook bezochten ze het station voor uitbroeden
van beschermde zeeschildpadsoorten.
Ter afsluiting van het schooljaar kregen alle
leerlingen als beloning een rugzak vol met
schoolspullen voor het volgend jaar.
De tuin en het klaslokaal bevinden zich in een
achterstandswijk. De gezinssituatie voor de
kinderen is moeilijk, armoede en kinderarbeid zijn
veel voorkomende sociale problemen. Als de
kinderen ‘s-middags naar de bijlessen komen, is
dat een mooi en positief resultaat, waar we trots
op zijn.
Ook in 2021 werkten we samen met MINED, het
ministerie van onderwijs en kregen we een
goedgekeurd lesplan samen met hen. Er wordt
maandelijks, per kwartaal en halfjaarlijks een
verslag ingediend en er is uitwisseling.
Kerstaktie 2021
De kerstaktie was in 2021 heel cultureel met,
poezie, dans, spelletjes, ze kregen extra volle
rugzakkeen deze keer met schoolmaterialen. Een
echte hamburgerkar met patat was aanwezig.
Sommige kinderen hadden dat nog nooit
gegeten.
Piñatas vol met snoepjes en een zakje snoep voor
ieder kind. Kadootjes voor de winnende kinderen
bij de milieu educatie competentie, het engelse
spellingsspel en mathematicaspel.
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Financiële gegevens
Stichting El Arbol heeft de ANBI-status.
Hierdoor is uw gift aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. RSIN 807427391
Uw bijdrage kunt u storten op

NL09 INGB 0007787115
t.n.v. Stichting El Arbol, Boskoop, eventueel met
vermelding van het doel van uw gift.

Voorkeur voor digitale Nieuwsbrief
Time4Life International
De samenwerking met de Italiaanse organisatie
Time4Life International uit Italië blijft nuttig. Ze
ondersteunen ons werk met incidentele donaties.
Hierdoor zijn o.a. voedsel en hygiëne-pakketten
mogelijk.

Vriend worden van El Arbol
Saskia werkt geheel vrijwillig zonder eigen
inkomsten. Om haar werk te ondersteunen en
verblijfkosten te kunnen financieren zoeken wij
donateurs die voor een vast bedrag per maand/
jaar “Vriend van El Arbol” willen worden. Meld u
dan per mail aan bij ons secretariaat. Wij zullen u
hier heel dankbaar voor zijn.

We sturen onze nieuwsbrief liever digitaal dan
per post vanwege het milieu en kostenbesparing.
U kunt uw mailadres doorgeven aan:
snabeljf@gmail.com

Feliz Navidad
Wij wensen al onze donateurs en andere
geïnteresseerden in het werk van onze stichting
een fijne kersttijd, een veilige en gezellige
jaarwisseling en een gezond Nieuwjaar!
Wij zijn u dankbaar voor alle belangstelling en
giften en hopen dat u ons komend jaar blijft
steunen. Met een lieve groet, namens het
bestuur, Saskia van Vuuren.

