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EEN NIEUW JAAR
En wéér hebben we het een jaar gered. De omstandigheden voor ons project waren
pittig. We moeten met een krappe beurs tóch de benodigde inkopen doen voor
maaltijden, materialen terwijl de prijzen voor met name voedingsmiddelen
onrustbarend stijgen.
Maar gelukkig blijven de hoogtepunten aanleiding om blij en tevreden te zijn.
Het is al weer even geleden maar tóch nog maar even een impressie van de
kerstviering waar cadeautjes waren en een lekkere maaltijd.

…en er wordt naar (educatieve) televisie gekeken….

PLANNEN
Ik popel om zelf weer naar Masaya te gaan en heb al vele uren doorgebracht met het
uitzoeken van reismogelijkheden. Echter om Managua te bereiken zoals vroeger, is
niet meer mogelijk, dus moet er naar alternatieven worden gezocht, bijvoorbeeld via
Costa Rica. Ik hoop de komende maanden een gunstige reisoplossing te vinden om
dan weer eens te gaan.
DE SITUATIE
Ik volg het dagelijks nieuws via de website van La Prensa, een “illegale” krant die niet
meer op papier kan verschijnen omdat de dictatoriale regering invoer van papier en
inkt tegenhoudt. De hoofdredacteur zit al meer dan 200 dagen zonder proces
gevangen. Hopelijk kunnen deze moedige journalisten hun internetsite in de lucht
houden, want dit lijkt de enige manier om tegengeluiden te laten horen.

Via de nieuwsbrief van een Nederlandse vriendin die al vele jaren in het land woont
en werkt, krijg ik ook regelmatig informatie, zij het in wat bedekte termen, want ook zij
moet erg voorzichtig zijn. Ik las daar bijvoorbeeld dat bij haar in de buurt mensen
veroordeeld zijn tot acht jaar straf en meer, omdat ze op kwamen voor de
mensenrechten. Universiteiten verliezen steeds meer hun onafhankelijkheid en een
aantal organisaties, waaronder een bekende vrouwenorganisatie, zijn hun juridische
status kwijt omdat ze volgens nieuwe wetten foute dingen doen.
Ook in Nicaragua raken veel mensen besmet met de nieuwe Coronavariant. Hoe het
er écht voorstaat, weet men niet. Informatie is er wel, maar het is zeer de vraag of die
klopt.
María Lourdes, de projectleidser, heeft een artikeltje geschreven over een van
de kinderen: Dionisio. Hopelijk blijft met name dit voorbeeld ons allemaal
stimuleren het project te blijven steunen.

DE GESCHIEDENIS VAN DIONISIO
Dionisio komt al ruim zeven jaar naar de
gaarkeuken.Toen hij kwam was hij een onverzorgd
kind dat voornamelijk op straat leefde. Hij vertelde
ons toen dat hij een andere achternaam had dan zijn
vader, omdat die hem niet erkende. Daar leed hij erg
onder. De eerste tijd maakte hij enorm veel ruzie,
gebruikte grove taal en was erg ongehoorzaam. Zijn
thuisomstandigheden bleven zorgelijk met een
moeder als alcoholist en een stiefvader die hem
liefdeloos en grof bejegende en hem vaak de straat
op joeg.
Maar wij behandelden hem steeds met zoveel
mogelijk geduld, aandacht en liefde en geleidelijk
veranderde zijn gedrag. Zijn gevoel van eigenwaarde
steeg en hij leerde voor zichzelf op te komen.
Hij woonde in diverse huizen en moest vanaf zeer
jeugdige leeftijd in zijn eigen levensonderhoud
voorzien door bijvoorbeeld loten en gebruikte kleding
te verkopen en op de markt te handelen. Hij bleef
ondanks alle ellende en naast al zijn
werkzaamheden, wél naar school gegaan. Hij is
steeds op het rechte pad gebleven, rookt en drinkt
niet en is nooit in criminele kringen beland.
Wij voelen ons erg gelukkig met de gedachte dat onze constante aandacht, positieve
bemoeienis maar vooral erkenning voor hem als waardevol persoon, hebben
bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van deze bijzondere jongen. Gelukkig zijn
er meer dergelijke voorbeelden van de gunstige invloed van Futuro.
Dionisio komt af en toe nog langs, en geeft voortdurend blijk van zijn grote
affiniteit met de gaarkeuken. Hij heeft te kennen gegeven dat hij op den duur graag
wil meewerken binnen het project.

We beleefden en beleven steeds heel veel
plezier aan zijn spontaniteit en originaliteit.
Elke keer als Hans ons project bezocht, hield
Dionisio een toespraakje of droeg hij een
gedicht van Ruben Dario voor.
María Lourdes

Dionosio verwelkomt Hans met een toespraakje

