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DE SITUATIE 

 
In Nicaragua is tijdens de pandemie geen sprake geweest van sluiting van scholen. 
Er is hier geen lockdown, wel is er een tweede epidemiegolf. De overheid blijft echter 
erg terughoudend in het geven van informatie of treffen van maatregelen. 
Desondanks houden veel ouders hun kinderen thuis van school. Binnen ons project 
draagt iedereen een mondkapje. 
 

De opkomst naar de gaarkeuken is 
geleidelijk aan weer als vanouds, vooral 
wat betreft de maaltijden (hier mag het 
mondkapje uiteraard even af!)  
Om de aantallen te beperken wordt wel 
overwogen om in twee groepen te gaan 
werken die dan om de andere dag 
kunnen komen. 
De middagactiviteiten zijn nog erg 
beperkt, temeer door de bezuinigingen 
die we hebben moeten treffen.  
 
De schilderlessen zullen hopelijk gauw 
weer worden hervat. 
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…en wakker 
blijven blijft een 
moeilijke zaak… 

 
 
 
 
 
 
 

 
DOKTERSBEZOEK  

 
Onlangs is een arts van het gezondheidscentrum in de buurt op bezoek geweest. Ze 
heeft wat spullen uitgedeeld voor persoonlijke hygiëne en daar voorlichting over 
gegeven. Er zijn afspraken gemaakt over periodieke gewichts- en lengtecontrole van 
de kinderen. 
 

DE FINANCIËLE SITUATIE en ACTIES 

 
Zoals eerder gemeld is de financiële situatie van ons project minder rooskleurig 
geworden door het wegvallen van een grote sponsor. Ook de steeds hoger 
wordende prijzen van vooral voedingsmiddelen, baren zorgen. 
In de laatste maanden van vorig jaar hebben gelukkig diverse acties mooie bijdragen 
opgeleverd en het goede nieuws is dat we mede door al de volgende acties dit 
kalenderjaar (weliswaar op wat kleinere schaal) zeker kunnen doorgaan met dit zo 
belangrijke project. 
 
 
BEZUINIGINGEN IN MASAYA 
 
Het personeel heeft aangeboden een deel van hun maandelijkse vergoeding in te 
leveren en af te zien van de traditionele 13e maand. Dit is een groot offer omdat de 
vergoedingen toch al niet hoog zijn en in sommige gevallen een hele familie van dit 
inkomen leeft. 
Ten aanzien van de maandelijkse vaste lasten wordt bezuinigd op energie,  
schoonmaakmiddelen en didactische materialen. 
Een aantal middagactiviteiten als Engelse les en computerles vervallen. Hopelijk is 
dat tijdelijk omdat deze activiteiten toch wel erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van de kinderen. 
 



ACTIE IN ZEELAND 
 
Carla Schroot uit Middelburg is lid van de ZWO Protestante Gemeente Sint Laurens. 
De diaconie van deze kerk organiseert jaarlijks in de adventtijd inloopochtenden waar 
ook gecollecteerd wordt. Deze actie heeft voor ons € 300 opgebracht. 
 
 
KERSTPAKKETACTIE 
 
De gemeente Emmen heeft in 
december de 1.100 ambtenaren 
laten kiezen tussen het traditionele 
kerstpakket of het doneren van de 
waarde hiervan (€ 25) aan een goed 
doel. Men kon kiezen uit drie 
bestemmingen. Vincent Mooi, ook 
ambtenaar, heeft ons project met 
succes voorgedragen om mee te 
delen. De cheque met het bedrag 
van € 1.850 is corona-proof via een 
videoverbinding aangeboden.  
 
 
 
 
 
DOORZENDBRIEF 
 
Aan alle abonnees op de nieuwsbrief is eind vorig jaar gevraagd een doorzendbrief 
te sturen aan hun familie, vrienden en bekenden. In die brief wordt ons project 
beschreven en aanbevolen.  
Deze brief is door diverse mensen doorgestuurd met als resultaat dat ook hierdoor 
mooie bedragen zijn binnengekomen.  
Wie het nog niet heeft gedaan…, deze doorzendbrief kan natuurlijk nog steeds 
worden doorgestuurd. 
 
BEKERS 
 

Joke de Groot uit 
Amsterdam heeft 10 
bekers geschonken met 
leuke foto’s en gegevens 
van ons project erop. Wil 
je er een kopen? Geef je 
adres, stort wat je er voor 
over hebt en ik stuur hem 
naar je toe (denk daarbij 
ook even aan 
verzendkosten). 

 



OVERIGE GIFTEN  
 
Naast de gebruikelijke incidentele en vaste donaties zijn er rond de kerst vrij veel 
extra bijdragen binnengekomen. 
Al deze financiële meevallers stemmen toch wel weer optimistisch en ik ben erg 
dankbaar voor alle morele en geldelijke steun die me veel moed geeft om door te 
gaan. 
 

 
 


