
Verantwoording Projecten Ometepe Nicaragua.

ln juni 2018 hoorden wij dat wij ook dit jaar weer op jullie steun voor onze projecten in Nicaragua

mochten rekenen voor de ondersteuning van een aantal scholen op Ometepe, Nicaragua. Nog

diezelfde maand ontvingen wij een bedrag van 3500 euro .

Ons oorspronkelijke plan was om, zoals ieder jaar zelf naar Nicaragua te reizen om onze projecten te

realiseren. Helaas zijn er dit jaar grote onrusten in het land uitgebroken. Protesten tegen president

Ortega en zijn vrouw, vice-president Ortega-Murillo. Deze protesten hebben inmiddels geleid tot
honderden doden, meer dan duizend gewonden en honderden politieke gevangenen welke als

terrorist worden veroordeeld. lnternationale overheden en mensenrechtenorganisaties hebben

getracht te bemiddelen, evenals de katholieke kerk, echter tot nu toe zonder enig resultaat. De

protesten duren op dit moment nog voort en worden met veel geweld door politie en leger de kop in

gedrukt. Bovendien zijn er burgers actief als paramilitairen die zwaar bewapend in pick-ups

rondrijden en tegenstanders van de regering oppakken.

Alleen in Costa Rica zijn er al meer dan 50000 vluchtelingen geregistreerd en ook naar andere landen

zijn er vele mensen gevlucht. Overal heerst angst en niemand durft elkaar meer te vertrouwen. De

toekomst is op dit moment erg onzeker en de protesten duren voort.

Hoewel Ometepe langere tijd redelijk rustig is gebleven doordat het een eiland is, is ook daar de

onrust uitgebroken en werd het eiland een tijd gecontroleerd door leger en paramilitairen. Er is een

code-oranje reisadvies, wat betekent dat geadviseerd wordt om alleen reizen die strikt noodzakelijk

zijn door te laten gaan. Om die reden hebben wij, in het belang van onze eigen veiligheid, maar met
pijn in het hart, onze eigen reis in juli moeten annuleren.

Ook worden financiële stromen gecontroleerd uit angst van de regering voor financiering van de

oppositie, dit maakte het overmaken van grotere bedragen onmogelijk. Wij hebben dit jaar dan ook

maar een klein deel van het toegewezen geld kunnen benutten, het overige deel staat gereserveerd

voor een aantal projecten op het moment dat de situatie in het land dit toelaat.

Gelukkig is het ons gelukt om contacten te blijven onderhouden met de door ons gesteunde scholen:

De basisscholen Koos Koster in la Sabana en Pedro Choaquin Chamorro Cardenal in Tilgue en de

middelbare school "lnstituto Nacional de Urbaite".



Het gaat goed met.de scholen en ondanks alle onrusten worden de lessen gecontinueerd en gaan de

meeste kinderen naar school. Wel heerst er op dit moment grote armoede op Ometepe, daar een
groot deel van de bevolking inkomsten vanuit het toerisme had en die blijven in deze situatie weg.

Ook de kosten van levensonderhoud zijn fors gestegen. Dit maakt ondersteuning des te harder nodig.

Wij konden wel meerdere pakketten naar de basisscholen sturen met sporttenues via de Meijelse
sportverenigingen. De middelbare school in Urbaite heeft 18 voetbaluniformen en een aantalgoede
voetballen kunnen aankopen via de sponsorgelden. Sporten is nu, meer dan ooit, een belangrijke
uitlaatklep voor de kinderen en zij zijn hier dan ook erg blij mee. De basisschool in Tilgue gaat op dit
moment weer naar de landelijke finale scholenvoetbal. Ook bij de schaakwedstrijden zijn zij

doorgedrongen tot de landelijke finales. Schaken is een extra onderdeelop schoolgeworden, mede

dankzij de door ons gesponsorde schaakmaterialen.

Verder hebben de beide basisscholen knutsel en

spelmaterialen kunnen aanschaffen en werden er ook
nog materialen opgestuurd. Hier beleven de kinderen
veel plezier mee.

De eerder gedoneerde beamer in Tilgue, wordt
uitgebreid gebruikt voor allerlei les en

ontspa nn i ngsactiviteiten.

Onze sponsorkinderen bleven gesteund en inmiddels
heeft 1 van hen de l-" 2 jaar van de universiteit afgerond
in de opleiding tot leraar. Hij doet veel vrijwilligerswerk

op de door ons ondersteunde scholen in de vorm van

bijles en schaaklessen. Een de 2" student, Yeris, die het langste door SKM gesponsord wordt, heeft
inmiddels het eerste jaar van de universiteit afgerond. Dit werd bemoeilijkt door de onrusten in de

hoofdstad, dus we z'rjn erg trots op hem dat het toch is gelukt. Op deze manier kunnen zij werken aan

een betere toekomst voor henzelf. Uiteraard willen wij hen dan ook blijven steunen in hun

opleidingen.

Wij hopen dan ook op uw steun te mogen blijven rekenen.

Namens alle kinderen en scholen van ons project: Hartelijk dankl


