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DE EERSTE VAN HET JAAR 

 
Een beetje verlaat, maar hier is dan de eerste nieuwsbrief van dit jaar. In 
tegenstelling tot die van het project, was mijn start wat minder rooskleurig. Mijn 
partner en ik zijn uit elkaar gaan wonen, weliswaar met behoud van contact, maar het 
kopen van een huis, het verhuizen, het inrichten, nam en neemt erg veel tijd en 
energie in beslag. Ik woon nu in Ten Boer, een dorpje even buiten Groningen. 

Gewoontegetrouw was ik altijd in deze periode in Masaya maar door alle 
turbulentie komt het er even niet van. Ik hoop echter als alles wat rustiger is, weer 
een aantal weken in mei of juni in het project actief te zijn. 
 
 

HET PROJECT 
 
Van het personeel krijg ik via Messenger en e-mail regelmatig louter positieve 
berichten ten aanzien van het project. Vorig jaar in de zomer zijn we begonnen met 
het aanbieden van de middagactiviteiten computerles, Engels, schilderen, naailes en 
sieraden maken.  
 Aanvankelijk was de opkomst erg wisselend, maar inmiddels is er geleidelijk 
sprake van regelmatige deelname van de kinderen aan deze activiteiten. 

Onlangs is door een familiestichting een donatie gedaan om ook structurele 
psychologische hulp en lessen sport aan te bieden. 
 

 

“SCHOOL”REISJE 
 
Voor de eerste keer heeft de leiding een uitstapje georganiseerd voor onze kinderen. 
Uiteraard was dat voor deze kinderen, die zo weinig leuke dingen gewend zijn, een 
enorme belevenis.  
 Vanuit onze verwende Nederlandse visie op uitgaan, consumeren en 
attracties is het verademing te vernemen hoe ontzettend veel plezier deze kinderen 
beleefden aan eenvoudige spelletjes en basale tractatie.  



 
op weg 
 

 
touwtrekken en ontspanning 
 

 



SIERADEN 
 
De broer en schoonzus van vriendin Nel Verbree die in Masatepe woont, waren vorig 
jaar te gast in de gaarkejuken. Piet heeft toen die geweldige video’s gemaakt die op 
onze website staan en Sonja, zelf een enthousiast maakster van sieraden, werd erg  
enthousiast voor onze lessen.  

Sonja en Piet verblijven momenteel weer in Masatepe en bezochten onlangs 
opnieuw de gaarkeuken waar Piet opnieuw een prachtige video-opname heeft 
gemaakt en Sonja een geweldige hoeveelheid materiaal voor de sieradenlessen 
meenam. Omdat dat materiaal ook daar niet goedkoop is, was dit een zeer welkom 
cadeau. 

 
 
 

 

 



VERJAARDAGSACTIE 
 
Christa Schröder uit Den Haag heeft voor haar verjaardag van familie en vrienden in 
plaats van een cadeau een bijdrage voor ons project gevraagd. Dit heeft het mooie 
bedrag van € 515 opgeleverd. 
 Omdat ook vorig jaar bedragen binnen zijn gekomen die tot stand kwamen op 
familiedagen en verjaardagen, wil ik met nadruk aanmoedigen tot navolging. In deze 
tijd waarin we “alles al hebben”, zou het geweldig zijn als bij verjaardagen, jubilea, 
huwelijksvieringen e.d. in plaats van cadeaus bijdragen voor FUTURO gevraagd 
worden. 
 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Dit is Yasser een van de nieuwe kinderen. Hij woont in 
Nindiri, een dorpje buiten Masaya, omdat zijn ouders daar 
naartoe zijn verhuisd, maar hij blijft tocht trouw de lessen 
naaien volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben besloten dat ook kinderen uit de 
buurt die niet aan de middagmaaltijd deelnemen, 
mee mogen doen met de middagactiviteiten, 
Dit meisje heet Escarlet en is een van de nieuwe 
kinderen. Ze is erg enthousiast en mist geen 
enkele middagactiviteit. Haar vader is 
taxichauffeur en moeder werkt als huishoudster. 
 
 
 
 
 

PR-MEDEWERKER 
 
Ik ben nog steeds geen held in het gebruik van Facebook, Instagram en wat dies 
meer zij. Toch moeten we als stichting volgens ingewijden veel meer aan die social 
mediaweg timmeren om ons project te promoten. Daarom ben ik op zoek naar 
iemand die pr-activiteiten zou willen ontwikkelen en geregelde acties op die social 
media zou willen opzetten en mogelijk met andere pr-ideeën kan komen. 


