
 

 

STICHTING FUTURO 

MASAYA 
www.stichtingfuturo.nl 

 

IBAN:  
NL87 TRIO 0197 6339 35 

 

NIEUWSBRIEF 
 

JAARGANG 9, NUMMER 3  

4 oktober 2021 

 

  

DE SITUATIE 

 
Gedetailleerde informatie blijft schaars en in hoge mate door het dictatoriale bewind 
gekleurd. De sfeer in het land wordt grimmiger naarmate de verkiezingen in 
november naderen. Veel leden van de oppositie zijn zonder aanvaardbare reden 
gearresteerd. Het regime zit de enige onafhankelijke krant, La Prensa, op alle 
mogelijke manieren dwars. De invoer van papier en drukinkt voor deze krant wordt al 
jaren bij de grens tegengehouden, zodat ze alleen online verschijnen. Een paar 
weken geleden is de hoofdredacteur gevangen gezet. 

De pandemie lijkt hier ernstiger dan vorig jaar op zijn hoogtepunt. De 
mondkapjes worden weer schaars en op diverse plaatsen staan gegadigden voor 
een prik al om drie uur ’s morgens in de rij.  

De overheid wil dat de publieke scholen gewoon openblijven; privé scholen 
geven veelal online les. In de gaarkeuken draagt iedereen zoveel mogelijk 
mondkapjes en zelfs wil de leiding af en toe een poosje alleen de lunch aan de 
kinderen verstrekken die ze mee naar huis nemen om daar te eten. Volgende week 
starten ze weer met de gebruikelijke activiteiten. 

De prijzen van levensmiddelen en benzine blijven stijgen zodat de armoe en 
werkloosheid almaar toenemen. Steeds vaker krijg ik reacties van personeel en 
ouders hoe enorm belangrijk ons project nu is om voor de kinderen althans nog iets 
te betekenen op het gebied van voeding en activiteiten.  
 Ik hoop dus van harte dat we financieel in staat zullen blijven dit project te 
continueren dat meer dan ooit van belang is voor deze kinderen.  
 

GELUKKIG OOK PRETTIGE DINGEN 

 
Onze kinderen hebben niet veel nodig om zich te vermaken., 
 Ze hebben altijd erg plezier met eenvoudige spelletjes, schommelen 
en van de glijbaan glijden. 
Op 7 december wordt hier ‘La Purissima’ uitbundig gevierd. 
Groepjes, ook volwassenen, zingen Marialiedjes bij huizen, waar in 
de patio een Mariabeeld staat opgesteld, waarna ze een klein 
cadeautje, wat eten of snoep krijgen. Ook onze evangelische 



kindertjes doen daar braaf aan mee, niet in de laatste plaats om het snoep dat ze na 
afloop krijgen. 
 

 
 
 
Paola, een meisje van 6, dat onlangs ingeschreven is, komt met haar 2-jarige zusje 
om haar maaltijd te kunnen delen. Een blijk van de enorme noodzakelijkheid om 
economisch wat te kunnen helpen en ook van zusterliefde. 

 

 

ACTIES 

 
Carla Schroot uit Middelburg die al vaker via acties mooie donaties binnenbracht, 
heeft ook nu weer flink bij kunnen dragen. Op hun traditionele familiedag was een 
tweedehands-goederen-marktje georganiseerd waarvan de opbrengst, het mooie 
bedrag van € 225,25, voor ons was. 

Wij zouden het enorm op prijs stellen als meer van dergelijke acties worden 
georganiseerd. Te denken is bijvoorbeeld om bij verjaardagen in plaats van cadeaus, 
geld te vragen voor Futuro, statiegeldacties, kerstpakketacties, sponsorloop, 
enzovoorts. Ook blijf ik openstaan voor andere suggesties om fondsen binnen te 
halen. 
 
 

JARIG 

 
3  september werd uitbundig gevierd dat we ACHT jaar bestaan! De kinderen kregen 
traktaties, een klein cadeautje en ze speelden spelletjes. 
Hierbij een paar impressies: 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 



EEN PAAR VRAGEN VAN LEZERS 
 
1. DIK 
“De kinderen op de foto’s zien er eigenlijk best goed uit. Is het dan wel nodig dat die 
dagelijks een extra verantwoorde maaltijd krijgen?” 
In Nicaragua zul je niet gauw kinderen zien met hongeroedeem buikjes zoals je die in 
Afrikaanse landen wel aantreft. Nicaragua is een tropisch land met een lang 
regenseizoen, waardoor er geen sprake is van voedselschaarste. Maar door 
verkeerd overheidsbeleid, grote armoe, stijgende voedselprijzen en slechte sociale 
omstandigheden zijn er wel veel kinderen die vanwege zeer eenzijdige en/of 
onregelmatige voeding verschijnselen van ondervoeding hebben die niet op een foto 
tot uitdrukking komen, zoals extreme vermoeidheid, lusteloosheid, verminderde 
eetlust, depressiviteit, slechte leerprestaties en groeistoornissen. 
 
2. KLEDING 
 “Zijn ze echt zo arm? Op de foto’s hebben ze soms best leuke kleren aan.” 
Veel van deze leuke kleren kun je hier in van die grabbelwinkels kopen voor zeer 
weinig geld. Het betreft dan vaak gebruikte Amerikaanse kleding.  Kledingstukken 
gaan niet zelden voor minder dan een euro weg. Een schooluniform kost zo’n 10 
euro (rok of broek + blouse + schoenen) 
 
3. GELOOF  
“Jullie gebruiken gratis het terrein naast een kapel van de R.K. kerk. In hoeverre is 
het project dan ‘neutraal’?” 
De gaarkeuken staat open voor alle gezindten. Ook het personeel is ‘gemengd’. Vóór 
het eten wordt een gebed uitgesproken waarin met name van dankbaarheid voor 
voedsel wordt gerept. María Lourdes vertelde me met een grijns dat ze het 
kruisteken altijd weglaat. 
 
 
Ik hoop dat je genoegen hebt beleefd aan het lezen van deze brief, het bekijken van 
de foto’s en weet dat ik erg dankbaar blijf voor de betrokkenheid die jullie op 
verschillende manieren tonen. 
 


