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9 februari rapportavond 

10 februari Dental car 

13 februari Juf Marjorie jarig 

17 februari Talentenpodium 

20 februari SMW 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Op de studiedag hebben we ons als team gebogen over de toetsen die zijn 

gemaakt. Welke resultaten hebben de kinderen gehaald maar belangrijk 

ook: wat hebben wij als team bijgedragen aan deze resultaten. We bespre-

ken met elkaar wat beter of anders kan om het onderwijs voor elke leerling 

uitdagend te maken. Hierbij plannen we de vaardigheden in die in de 21e 

eeuw nodig zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

Tijdens de koffieochtend van 31 januari hebben we teruggeblikt naar de ouderavond over ouderbe-

trokkenheid 3.0. Hoe kunnen we de samenwerking tussen ouders en team nog beter maken waardoor 

de kinderen nog beter kunnen groeien.  We hebben alle 10 criteria langsgelopen en komen uit op een 

rode draad van communicatie. Er zijn criteria die geen aandacht hoeven maar andere criteria hebben 

een kritisch oog en overleg nodig. We willen hier graag mee aan de slag maar willen dit doen in sa-

menwerking met ouders. Als school kunnen we dingen veranderen of doorvoeren maar hier eerst met 

ouders over nadenken, geeft meer verdieping. 

Ons plan: met twee ouders willen we een commissie vormen die 1 of 2 keer bij elkaar komt om te be-

palen welke onderdelen we in welke volgorde aanpakken. Daarna zal per onderwerp aan ouders wor-

den gevraagd mee te denken; via de mail of tijdens een koffieochtend oid. De commissie leest mee 

met de uitkomsten en aanbevelingen en zal op afstand meedenken. Vooral ouders die krap in hun tijd 

zitten om op school te zijn maar toch willen meedenken, zouden hier iets kunnen betekenen.  

Wilt u laten weten of we op u kunnen rekenen als commissielid? 

 

Vakanties 2017/2018 

Voor de vroege planners alvast de vakanties tot einde van dit jaar. 



16 – 20 oktober   Herfstvakantie 

25 december – 5 januari 2018 Kerstvakantie 

Aanwezigheid: 

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

 

 

 

 

13 februari Schanskorf 20 februari Schanskorf 

14 februari Schanskorf 21 februari Schanskorf 

15 februari Afwezig 22 februari Afwezig 

16 februari Directeuren overleg Alphen 23 februari Schanskorf 

17 februari Schanskorf 24 februari Schanskorf 



 

Hij komt er weer aan: De Kangoeroewedstrijd 

Ieder jaar wordt in maart de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen en 

wij doen ook weer mee op  donderdag 16 maart. 

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel:  je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan 

zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Laat die hersens maar eens kraken en ontdek dat je meer 

kunt dan je zelf dacht. Bovendien zijn er ook nog prijzen te winnen! 

Het gaat om 24 of 30 vraagstukken die een stukje creativiteit en een flits van inzicht vragen. Vijf ant-

woorden per opgave zijn gegeven, 1 is goed. Welke?  De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaande-

weg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen en kunnen meedoen! 

 Er zijn 3 niveaus: wizFUN (gr.3/4),  wizKID  (gr.5/6) en wiz SMART (gr.7/8) 

 Je mag ervoor kiezen om de opgaven van een lager of hoger niveau te maken. 

 De beste 20 deelnemers van groep 7 en 8 in Nederland gaan naar de finale die wordt gehou-

den in NEMO op 21 juni 

 Je kunt de vragen alleen maken of in tweetallen (duo’s). Duo’s bedenken samen een leuke 

naam waaronder ze meedoen. 

 Eind mei volgt de uitslag waarbij iedereen een prijs krijgt; een aandenken, een certificaat en 

een kangoeroe-special met daarin een kortingskaartje voor museaum Boerhaave in Leiden 

 Verder zijn er verschillende prijzen te winnen wanneer je alleen (individueel) meedoet en op 

je eigen niveau of hoger rekent 

 Je score telt dus niet mee voor de landelijke prijzen wanneer je als duo meedoet of op een 

lager niveau rekent dan je eigen groep. 

 Kosten op mee te doen : Euro 3.- per persoon of Euro 5.- per duo. 

Lijkt het je leuk om mee te doen? 

Geef je op bij je eigen juf voor 17 februari. 

We hopen op veel deelnemers en veel rekenplezier!  

Voor meer info of als je van tevoren wilt oefenen WWW.W4KANGOEROE.NL 
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Van Annelies Til kregen wij de 

nieuwsbrief van Juntos Contigo 

doorgestuurd, zie achteraan deze 

nieuwsbrief. Zo kunt u zien wat 

er met uw geld gedaan wordt. 

Zij heeft het geld dat we hebben 

opgehaald, overgemaakt naar de 

Stichting. De teller staat inmid-

dels op: € 190,- Mocht u nog 

geld willen doneren dan is dat 

van harte welkom! 

http://www.w4kangoeroe.nl
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Zo, even vier weken verder, vier weken waarin weer een hoop geleerd, gewerkt en gespeeld is. Met 

een praatplaat (via kleuteridee.nl) hebben we filmpjes en activiteiten gedaan die met het thema te 

maken hebben. We hebben geleerd dat een baby voorzichtig opgepakt moet worden, omdat het zijn/

haar hoofdje nog niet goed recht kan houden en dat een baby een navelstreng heeft en dat daar onze 

navel door ontstaan is, hoe we een luier om moeten doen en nog veel meer. 

Dinsdag hebben we van het ziekenhuis een consultatiebureau 

gemaakt en hebben we gekeken wat er op het 1e bezoek van 

een baby allemaal gebeurd. In de hoek ligt nu een groeiboek-

je, de kinderen mogen van de pop het gewicht meten, de om-

trek van het hoofdje, de lengte, de lengte van het voetje, kij-

ken of het hartje klopt en prikken geven. Dat wordt nu natuur-

lijk heel enthousiast gedaan en zo komen meteen al weer re-

kenbegrippen als lengte en wegen naar voren. Zo is bij het 

kleuteronderwijs alles verweven met het spel, want spelen is 

voor kinderen onmisbaar bij het ontwikkelen van sociale, emotionele ontwikkeling maar ook voor in-

tellectuele en taalkundige vaardigheden. 

Wat leren de kinderen ook al weer van dit thema: 

 Verzorging van een baby 

 Hoe ziet een baby eruit? 

 Wat kan jij wel en een baby niet? 

 Groeien/wegen 

 Wat hoort allemaal bij een baby 

 Je familie; heb je ook een baby in je ge-

zin? 

Met juf Rianne hebben we geprobeerd een rij van 

groot naar klein te maken, daar werd ook ijverig wat 

afgemeten. In de klas hangt nu ook een lijst, waarop 

we gemeten hebben hoe lang de kinderen echt zijn. 

Flip is ijverig aan het logeren, we lezen veel leuke en 

gezellige verhalen en wat zijn de kinderen trots als er 

foto’s op het digibord staan, die bij hen thuis zijn ge-

maakt. Het nodigt echt uit tot vertellen, wat ook 

weer een belangrijk leerdoel is, dat kinderen in de juiste volgorde een verhaal of gebeurtenis terug 

kunnen vertellen. 

De afgelopen dagen heb ik met veel ouders een gesprek kunnen hebben over hun kind, nog bedankt 

daarvoor! Het is fijn om te zien hoe u als ouder er tegenaan kijkt en hoe we samen het beste voor uw 

kind kunnen realiseren. 

Voor de komende tijd zijn de volgende dingen belangrijk: 

17 februari – talentenpodium 

24 februari – viering in de aula (09.00 uur) 

27 t/m 31 februari - voorjaarsvakantie 

Hartelijke groeten, 

Juf Titia, juf Jacobien en juf Rianne 
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Allereerst wil ik jullie bedanken voor de fijne gesprekken die we de afgelopen week hebben gehad. 

Met elkaar weten we toch het best hoe we de kinderen vooruit kunnen helpen. 

Wat nu volgt is dat ik onze gespreksinformatie samenvat en opsla in het leerlingvolgsysteem. Als we 

afspraken hebben gemaakt, komen die op mijn ‘to-do’ lijstje. Ook ga ik met alle kinderen apart in ge-

sprek om te kijken waar we ons de komende tijd op gaan richten. 

 

Over het algemeen ben ik ontzettend blij met alle leesresultaten van de kinderen. Iedereen is zicht-

baar gegroeid in leessnelheid! Knap! Een klassikaal puntje waar we de komende tijd aan gaan werken 

is het netjes schrijven en de basissommen van rekenen (automatiseren van plus- en minsommen). 

 

De komende weken zijn nog een paar weken zonder toetsen.. Even rustig aan… 

 

In groep 3 zijn we nu in thema 10 en leren we verhalen schrijven, begrijpend lezen, spelling met mk-

mm woorden.. Wel hard werken dus! Maar leuk 

en leerzaam voor alle kinderen. 

 

De volgende woorden leren de kinderen nu lezen 

en schrijven: 

 

In groep 4 werken we aan taal en spelling met 

verkleinwoorden. 

Met rekenen leren we steeds beter de keersom-

men met inzicht uitrekenen. Niet instampen en 

uit je hoofd leren, maar snappen dat 9x7= 63 

omdat dat 7 minder is dan 10x7=70. Grappig 

om te zien dat sommige kinderen dat snel op-

pikken en sommige kinderen juist hiermee meer 

moeite hebben dan het instampen van de som-

men. 

 

Jacobien is de afgelopen week weer bij ons in de 

klas geweest! Ik moest tekenen bij de notaris 

voor een huis (Jaja, ik heb een huis gekocht), en Jacobien heeft een middagje hiervoor ingevallen. 

Aanstaande donderdag hoopt ze weer de hele dag bij ons in de klas te zijn! Welkom terug! 

 

Bijzonderheden voor de komende tijd zijn: 

Maandag 13 februari: Marjorie is jarig! We zullen het een klein beetje vieren in de klas. Aan het 

eind van het jaar vieren we de verjaardag van alle juffen met juffendag. Maandag zal ik wat lek-

kers trakteren en een spelletje doen.. 

Donderdag 16 februari: fietsles! Alle kinderen mogen weer op de fiets naar school! We hebben 

genoeg ouders die willen komen helpen, fijn! 

Vrijdag 17 februari: talentenpodium! Nog niet alle kinderen hebben hun talent laten weten… 

Filmpjes kunt u naar mij of f.pronk@gpown.nl opsturen. Maar ook het maken van een tekening, 

een gedicht of een verhaal is prima, deze hangen we op in de gang. Als uw kind op het podium 

iets wil laten zien, moet u hem/haar hiervoor opgeven bij de poster bij de ingang.  

Vrijdag 24 februari: vakantieviering in de aula vanaf 9.00 uur. U bent van harte welkom. 

 

Hartelijke groet, 

Marjorie 

mailto:f.pronk@gpown.nl
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Levend Water 

Met Leven Water zijn we deze week tot een einde gekomen met de verhalen over het volk Israël  die 

op weg was naar het beloofde land. De kinderen genoten van de spannende verhalen over Jericho en 

andere steden. Vanaf volgende week gaan we een sprong in de tijd maken en horen we over de 12-

jarige Jezus. 

Gastles in het CKC en verkeersles!! 

De cito-toetsen zitten er weer op en er zijn al veel gesprekken gevoerd. Bedankt voor jullie tijd daar-

voor. Het was fijn om te praten over de resultaten en hoe we nu verder gaan. De sfeer in de klas is 

goed en de leerlingen hebben zichtbaar veel energie. Er wordt hard gewerkt en veel gelachen. Ook is 

de eerste spreekbeurt al gehouden. De kinderen leren op die manier veel van en met elkaar. Nu nog 

een paar weekjes tot de voorjaarsvakantie. We hebben er zin in. 

Op donderdag 16 februari is er weer een verkeersles. De kinderen hebben daar een fiets bij nodig. 

Wilt u voor zover mogelijk uw kind op de fiets laten komen? Voor degene bij wie dat niet mogelijk is 

kunnen we vragen of ze een fiets van iemand mogen lenen. Verder zoek ik voor die les nog 2 hulpou-

ders! Vindt u het leuk om te helpen? Laat het even weten via de mail of op het plein! Alvast bedankt J 

Op maandag 20 februari gaan we met de klas naar het CKC. We gaan daar op de fiets naartoe. 

Wilt u er (voor zover dat mogelijk is)voor zorgen dat uw kind die dag een goede fiets bij 

zich heeft? Lukt dat niet dan kan u misschien regelen dat uw kind een fiets mag lenen van iemand 

uit groep 3/4. Groep 7/8 gaat die middag ook naar het CKC. De tijden overlappen elkaar dus daarom 

is het niet mogelijk om een fiets te lenen van iemand uit die groep. Als het echt niet gaat lukken hoor 

ik dat graag op tijd! Het belooft een leuke en leerzame middag te worden. 

Huiswerk en belangrijke data: 

Vrij 10/2 Levend Water H19 

Di 14/2 Nieuwsbegrip woordenschat +andere tekstsoort over Freek Vonk 

Di 14/2 Topo Flevoland 

Do 16/2 Fietsles verkeer 

Vrij 17/2 Levend Water toets H20 

Vorige keer was er geen Schanskorfnieuws omdat we toen druk met toetsen bezig waren. Nu zijn de 

toetsen achter de rug en ben ik druk aan het analyseren. We kunnen er weer hard tegen aan de ko-

mende periode! Er is genoeg te leren. 

Wat opviel was dat het in principe echt wel stil was in de klas, maar er een aantal kinderen in de klas 

waren die zich toch niet goed konden concentreren. Dat de focus er niet altijd was. 

Daar gaan we de komende tijd echt aandacht aan geven. Concentreren is namelijk voor een gedeelte 

echt wel aan te leren…. 

De meeste gesprekken heb ik nu gevoerd met de ouders. Bedankt voor alle open gesprekken. 

Sowieso ben ik erg blij met het open contact met jullie als ouders! 

 

Ook deze week zijn we aan het toetsen trouwens. Groep 8 doet de proeftoets (9 toetsen!!!) voor de 

eindcito. Ze werken met officiële antwoordbladen. Dat moet ik allemaal opsturen en naar aanleiding 

daarvan worden de normen vastgesteld voor de eindcito. 

Groep 7 doet allerlei opgaves voor de entreetoets. Die bespreken we ook uitgebreid. 

Volgende week moet groep 8 nog een paar toetsen maken en dan is het weer even klaar. 

 

De meeste kinderen zijn gestart met hun werkstuk. Ik ben benieuwd…… 31 maart moeten alle werk-

stukken ingeleverd zijn. 

 



De komende weken zijn er een aantal gastlessen of we hebben een uitje. Zoals op donderdag 16 fe-

bruari: fietslessen, maandag 20 februari gaan we naar het CKC en op donderdag 23 februari komen 

een paar mannen vertellen over de Nederlandse Spoorwegen. Vooral over het gevaar rondom het 

spoor. 

 

Waar ik ook nog extra aandacht aan wil geven, is de gymkleding. Er zijn steeds vaker kinderen die 

geen gymkleding hebben of vergeten. Ook zie ik steeds minder gymschoenen….. Ik wil jullie als ou-

ders nadrukkelijk vragen om goede gymschoenen aan te schaffen voor de kinderen. Het is sowieso 

veiliger om op gymschoenen te gymmen dan op blote voeten. 

 

Met Levend Water zijn we aangekomen bij de 

zendingsreizen van Paulus. De steden in Tur-

kije, Griekenland. Apart dat daar de eerste ge-

meentes zijn ontstaan. Nu zijn die daar niet 

meer. 

 

Met crea zijn we allemaal bezig om onze eigen 

kijkdoos te maken. De één maakt een stadion, 

een ander een klas of zijn huis of een circus of 

een aquarium. Erg leuk hoe creatief de kinde-

ren zijn met papier, watten, wol, kurken en 

dergelijke. Kosteloos materiaal is altijd wel-

kom!! Ook tijdschriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk en andere belangrijke data: 

 

Vrijdag 10 februari: LW toets les 17 en 18 (memootje iig van les 18) 

Maandag 13 februari: juf Francien vrij, juf Anne Meerman voor de klas 

Dinsdag 14 februari: Valentijnsdag en NB Freek Vonk af 

Woensdag 15 februari 

Donderdag 16 februari: TOPO: Spanje/Portugal, Zuid Oost Azië 

Verkeerslessen: op de fiets naar school! 

Vrijdag 17 februari: Talentenpodium 

Maandag 20 februari: CKC, op de fiets naar school 

Dinsdag 21 februari: NB af 

Woensdag 22 februari: Engels toets alle woorden 

Donderdag 23 februari: gastles NS 

Vrijdag 24 februari: vakantieviering, LW toets les 19 en 20 

Vrijdag 24 maart: voetbaltoernooi!!!!  
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Dankzij Gods zorg en liefde en uw steun is er in het afgelopen 
jaar veel bereikt. Wij zien uit naar wat God ons brengt in 
2017! Wij wensen u allen een bijzonder 2017 toe. Namens het 
bestuur, warme groet. 

Paul van ’t Veer, voorzitter. 

Impactvol 2017!
Dankzij de inzet van 5 actieve bestuursleden, 20 vrijwilligers, 
15 ambassadeurs, gemotiveerde vrijwilligers uit Canada  en de 
inzet van een lokaal team met vrijwilligers uit de community 
hebben we heel wat voor elkaar gebokst. GRACIAS namens 
ons hele team in Nederland en Nicaragua; op naar een 
impactvol 2017!

Samen bouwen aan een toekomst
De bouwgroep uit Canada is afgelopen jaar weer geweest.  
Kari en haar groep vrijwilligers uit Canada hebben samen 
met lokale werkers onder leiding van Kevin en Ruben de 

begane grond klaar gemaakt, inclusief het kantoor. Alles in een 
paar weken tijd: geverfd, elektriciteit aangelegd, toilet, nieuwe 
houten ramen, deuren, plafond, vloer. En… het is helemaal 
af! Het was leuk om te zien dat er nieuwe vriendschappen 
ontstonden onder de werkers en vrijwilligers.
In januari komen Timo en Lineke en hun groep vrijwilligers uit 
Nederland om de eerste verdieping te bouwen. De kinderen 
en het team kijken er naar uit! Dit is een droom die uit 
komt! Juntos Contigo heeft een nieuw gebouw: een betere 
werkomgeving voor de kinderen, de vrouwen en het team. 

Goede opleiding vergroot kansen
Elke jaar zijn we weer trots als kinderen uit ons programma, 
hun diploma krijgen. Een basisschooldiploma is helemaal niet 
vanzelfsprekend in Nicaragua en zeker niet voor kinderen die 
opgegroeid zijn in barre omstandigheden. Slechts 43 % van alle 
kinderen maakt de basisschool af en van hen maar weer de 
helft de middelbare school. 
Afgelopen maand hebben we weer een grote groep kinderen 
mogen feliciteren met het behalen van hun diploma.  >>



Juntos Contigo is speciaal uitgenodigd om bij deze plechtigheid 
aanwezig te zijn. De kinderen waren erg trots om hun diploma 
te laten zien. Alle kinderen zijn één voor één op de foto 
geweest. In elk huisje hangt nu een foto van de kinderen.  We 
hebben ook mogen vieren dat de kleintjes hun overstap naar 
het nieuwe jaar mochten maken.

Studie vrij
Omdat de kinderen erg lang vakantie hebben (december en 
januari) en de kinderen veel moeite hebben met het leren 
van de stof hebben we besloten dat de kinderen elke morgen 
eerst sommen en schrijfopdrachten krijgen voordat we 
starten met handvaardigheid en een sport- of spelactiviteit.
Het is mooi te zien dat de kinderen na een jaar studeren 
enthousiast zijn om sommen te maken. Ze laten vol trots zien 
hoe goed ze al kunnen tellen. Een investering van het team van 
Juntos Contigo!

Mama Managua 
Ada: ”Ik zie dat Juntos Contigo mijn kind een toekomst biedt. 
Terwijl mijn kinderen bijles krijgen ga ik naar de les waar ik 
leer sieraden te maken van papier en ander materiaal. De 
ketting van ellende wordt doorbroken en ik durf stap voor 
stap weer te dromen van een toekomst “.

Het programma Mama 
Managua van  Stichting 
Juntos Contigo is hier 
vooral bekend dankzij de 
prachtige handgemaakte 
papieren sieraden die de 
vrouwen maken. 
Deze vrouwen komen 
uit een thuissituatie van 
extreme armoede en 
geweld of verwaarlozing. 
Hun kinderen hebben 
problemen op school en/
of gedragsproblemen. Bij 
de moeders heerst er 
schaamte; ze praten niet 
over deze problemen.
In het project vinden 
de vrouwen veel 

herkenning onderling, dat sterkt hen erover te praten en door 
de financiële zekerheid, krijgen de vrouwen de rust om hun 
problemen aan te pakken. We streven ernaar dat de vrouwen 
met hun parttime inkomen redelijk kunnen rondkomen, zodat 
zij ook tijd overhouden voor hun kinderen.  Wilt u nog meer 
lezen over wat Mama Managua bij Junto Contigo doet? Zie 
www.juntoscontigo.com en Download dan ons Jaarverslag.

Doorstart van het programma 2017 
Inmiddels ligt er een goed pakket klaar waarmee ambitieuze 
vrouwen aan de slag kunnen. We zouden dit programma in 
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2017 graag verder willen ontwikkelen. Zo kunnen we een 
goede basis leggen en mogelijkheden bieden deze vrouwen 
onderdeel te laten worden van een groep die zorg draagt 
voor hun economische situatie.
De vrouwen zijn nog gemotiveerder omdat er nu gewerkt 
kan worden in het nieuwe centrum. Naast Nederland is 
Canada ook erg actief in de verkoop van de sieraden. Naast 
de sieraden verkoopt Canada ook honing en tassen om Juntos 
Contigo financieel te steunen.

Voetbal op de 
universiteit
Wij geloven dat sport 
verbindt, inspireert en 
sociale ontwikkeling 
stimuleert. We hebben 
in de afgelopen 10 
jaar ervaren dat sport 
onderwijssystemen kan 
versterken. We willen nog 
meer sport inzetten om 
de vaste programma’s die 
Juntos Contigo aanbiedt te 
kunnen versterken.
Elke dinsdag, woensdag 
en donderdag gaan de 
jongens van het voetbalteam van Juntos Contigo trainen bij 
de universiteit in Managua! Ze staan daarvoor om 5 uur op. 
Een mooie kans om les te krijgen van een coach die profs uit 
Nicaragua traint! Ruben gaat mee voor extra begeleiding en 
coaching op sociaal vlak. Ook geeft hij  de sportdocent van de 
universiteit uitleg over de achterstandsproblematiek  bij deze 
jongeren, vooral op psychisch gebied.
Het zou heel erg helpen als we een eigen vervoersmiddel 
zouden hebben om deze jongeren in één keer naar de 
universiteit te brengen.  De reis kost nu veel energie en de rit 
naar de universiteit duurt lang. Het negatieve gedrag van de 
jongeren in de bus is moeilijk te corrigeren. Tegen de tijd dat 
ze op het veld zijn is er weinig geduld over om te trainen.

In de toekomst willen we graag jongeren opleiden tot trainers 
zodat zij weer andere jongens/meiden kunnen opleiden. Juntos 
Contigo biedt kinderen en jongeren niet alleen sport, maar 
ontplooit ook sociaal-maatschappelijke activiteiten. Jongeren 
worden door Juntos Contigo gestimuleerd naar school te 
gaan.  Naast het deelnemen aan het voetbal bieden we de 
jongeren ook cursussen  aan binnen de programma’s:
• Educatie: seksuele voorlichting, EHBO lessen.
• Cultureel: machocultuur in Nicaragua
• Sociale vaardigheden: waarden en normen, omgaan  
 met de vrouw

Met al zijn activiteiten is Juntos Contigo in de loop der 
jaren een belangrijke en populaire organisatie binnen deze 
achterstandswijk geworden, die uiterst nuttig, preventief en 
opbouwend werk doet.



Ons doel voor dit jaar is het voetbalprogramma voort te 
zetten buiten de wijk,  waarbij we vanuit de gemeenschap 
een voetbalteam kunnen vormen dat een voorbeeld kan 
zijn voor vele jongeren. Door dit programma verder te 
ontwikkelen en zo de gemeenschap erbij te betrekken 
stimuleren we nog meer jongeren om dromen te kunnen 
realiseren en meer te gaan sporten. Het zal een toevoeging 
zijn om deze wijk in een positief daglicht te zetten. Het laat 
zien dat Juntos Contigo klaar staat voor de jongeren en voor 
een toekomst buiten de wijk.
We hebben het voetbal jaar afgesloten met een 
eindejaarsfeest. Een moment om vooruit te blikken en om 
nieuwe plannen te maken voor 2017. Dankzij een donatie 
uit Zeeland hebben ze allemaal nieuwe voetbalschoenen 
gekregen. Een grote stimulans voor de laatste wedstrijd.  
Ruben en Erwing hebben heel wat geduld gehad afgelopen jaar. 
Het resultaat is een groep gemotiveerde jongeren die goed 
samenspelen en stap voor stap beter leren voetballen door 
trainingen te volgen bij de universiteit in Managua. 
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Samen de schouders  
eronder zetten om alles  
draaiende te houden! 
Janneke en Ruben proberen in Nicaragua ook van alles aan te 
pakken om voor structurele inkomsten te zorgen.
Vanuit Nicaragua worden er nieuwe netwerken opgebouwd 
waaronder contact met Denemarken, Canada, Zwitserland en 
Nicaragua zelf.

Maar financiële onafhankelijkheid is voor een stichting als de 
onze helaas nog niet weggelegd. Daarom kunnen we niet vaak 
genoeg benadrukken hoe blij we zijn met alle bijdragen die we 
van sponsoren ontvangen.

Natuurlijk zitten we in Nicaragua niet stil. We hebben geregeld 
bezoek van vrijwilligers uit Nicaragua en we werken nog 
steeds met dezelfde visie: ‘Juntos’,  samen werken met andere 
organisaties biedt een betere basis om een toekomst op te 
bouwen voor de kinderen.

CONTACT

Stichting Juntos Contigo
Adres: Nicaragua, Managua
Bº. Hugo Chavez, Empresas Kativo 24 
andenes al norte 85 varas al oeste  
Casa Nº G 116

Tel: +505 22338549 / + 505 88782960
hola@juntoscontigo.com
www.juntoscontigo.com

Contact Nicaragua:
Ruben Alejandro Silva Martínez, directeur 
en vertegenwoordiger in Nicaragua van de 
lokale stichting Asociación Juntos Contigo 
Nicaragua

Contact Nederland:
Janneke Herrebout
Segeersstraat 43a, 4331 JM Middeburg
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• Secretariaat/Penningmeester: 
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Missie 
Juntos Contigo is in 2005 ontstaan  
als een initiatief van de Nederlandse 
Janneke Herrebout en Nicaraguaanse 
jongeren die een gezamenlijke missie 
voor ogen hadden: hulp geven aan de 
armste en kwetsbaarste gemeenschappen 
in Nicaragua zodat mensen zich kunnen 
ontwikkelen en een toekomst kunnen 
opbouwen buiten de vuilnisbelt.


