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ONS ACTIVITEITENPLAN
Het activiteitenplan dat in maart is uitgewerkt en in juni en juli vorm kreeg, geeft alle
reden tot tevredenheid.
De computerlessen zijn pittig maar de 15 kinderen die de lessen volgen zijn
niettemin erg enthousiast.
De lessen Engels verlopen meer dan voortreffelijk.
Docent Edgar beschikt over erg leuke en
aansprekende didactische vormen, ook voor de
kleintjes. Er zijn twee groepen met in totaal zo’n 20
kinderen.

Ook de kleintjes hebben er lol in….

De 14 kinderen die
naailessen volgen maken
mooie dingen en leren
inmiddels de naaimachines
bedienen.

De schilderlessen blijven
erg aantrekkelijk.
Kimberley, die een beursje van
ons krijgt voor een
schildercursus, doet het hier
voor, en geeft aan
medeleerlingen aanwijzingen.

Een probleem voor de de lessen sieraden maken, is de prijs van materiaal. Maar
gelukkig heeft Sonja Meesters een pakket materialen meegegeven aan Nel die af en
toe in Nederland is. Nel woont in Masatepe en gaat het pakket te zijner tijd afleveren.
VERJAARDAG
Op 2 september is de
6e verjaardag van het
project gevierd. Het
personeel heeft zich
weer uitgesloofd om
er een prachtige
viering van te maken
en de kinderen
hebben genoten van
het lekkers en de
spelletjes.

WEBSITE
Van verschillende kanten heb ik kritiek op de bestaande website gekregen, als zou
die niet zo aantrekkelijk en minder up-to-date zijn. Al een hele tijd heb ik geprobeerd
een geschikte persoon te vinden die me wilde helpen met het maken van een
nieuwe. Er waren wat aanbiedingen maar die bleven in goede bedoelingen steken.
Ik ben dan ook erg blij dat mijn buurman Tim Bouwman, die een profesioneel bedrijf
heeft op het gebied van vormgeving, reclame en webdesign, mij aanbood om bij
wijze van donatie aan het project, voor ons een nieuwe website te ontwikkelen. In de
volgende nieuwsbrief hoop ik met een concreet resultaat te kunnen komen.

Een welwillende buurtbewoner geeft af en toe
schaakles aan de kinderen.

EVEN VOORSTELLEN…

Dit is Rudy. Hij is 12 en helpt zijn moeder af en toe
op de markt waar zij koffie verkoopt. Hier mag hij
een houtskoolverkoper helpen om een paar centen
bij te verdienen.

NA GEDANE ARBEID….

…Is het goed rusten….

COLUMN
WELKOM
De VPRO zendt in deze periode op zondagavonden een 5-delige
documentaireserie uit met de titel “Brieven aan Andalusië”.*) De serie is
gemaakt door de journalist Stef Biemans. Hij en zijn gezin wonen sinds kort in
een dorp vlak bij Sevilla.
Ze woonden tot hun verhuizing in Masaya, ik ken hun huis. Stef praat in
de eerste aflevering summier over de reden waarom ze Nicaragua verlieten.
Zijn vrouw Audrey is Nicaraguaanse en ze vertellen beiden dat het geweld
vorig jaar voor een deel vlak bij hun huis plaatsvond en dat ze het uiteindelijk
nodig vonden om te vluchten. Ik vond dat toch wat merkwaardig omdat men
na de ergste onlusten betrekkelijk veilig kon blijven wonen. Behalve als het
regime zwaarwegende argumenten heeft om te vervolgen en dat lijkt me dus
in hun geval het meest waarschijnlijk. Haar ouders hebben zich inmiddels ook
in Spanje gevestigd en tot die tijd zullen ze redenen hebben gehad om niet te
diep op de ware redenen van hun vlucht in te gaan.
Ze hebben eerst geprobeerd om in Nederland te gaan wonen, maar de
enorm bureaucratische inburgeringsrompslomp om voor haar een
verblijfsvergunning te krijgen heeft hen min of meer gedwongen naar Spanje
uit te wijken dat veel toegankelijker is voor immigranten.
Stef stuurt aan willekeurige dorpsbewoners brieven, waarin hij vraagt ze
te mogen interviewen en vooral wat hun mening is over immigranten.
Vervolgens worden de gesprekken met een aantal van hen geregistreerd. De
programma’s zijn erg indringend door de innemende manier waarop Biemans
deze mensen interviewt, waaronder ook zijn vrouw. Zij maakt een trieste
indruk vanwege haar heimwee, haar schuldgevoelens ten opzichte van de
mensen in haar vaderland en schuldgevoelens ten opzichte van immigranten
met name uit Afrika, die zoveel meer moeite moeten doen om toegelaten te
worden. Ook blijkt dat ze af en toe moeite heeft met het gebrek aan
inlevingsvermogen van haar eigen man.
Opvallend is dat er over het algemeen positief over immigranten wordt
gepraat en indrukwekkend zijn de passages waarin een donkere Senegalees
vertelt dat hij er zelf op aangedrongen heeft dat de collega’s hem ‘neger’
noemen. “Ik bén immers een neger”, zegt hij en laat trots zijn zwarte huid zien.
Audrey, de vrouw van Biemans laat subtiel door het programma heen blijken
dat ze blij is zo opgevangen te worden in Spanje maar dat er toch veel knaagt.
Bij haar heerst “het gevoel van wél ergens welkom te zijn, maar er niet van
kunnen genieten.”

*) Alle afleveringen zijn op ‘Uitzending gemist’ te zien en zeer aan te bevelen

