Guayaquil, 15 september 2014
Nieuwsbrief september 2014
Beste Adoptieouders en Donateurs,
Wat later dan u van ons gewend bent een nieuwe nieuwsbrief over de school, maar het schooljaar is
ook een maand later begonnen dan vorige jaren. We zijn inmiddels ruim 4 maanden onderweg, alle
leerlingen en (nieuwe) docentes zijn gewend en zich alweer aan het voorbereiden op de
halfjaarexamens eind september. Daarom de hoogste tijd voor een update!
Docentes schooljaar 2014 – 2015
Zoals we eerder al vermeld hebben, we hebben het personeelsbestand een beetje aangepast.
We begonnen het jaar met Juf Peggy in klas 2 met hulp van een nieuwe assistente Jasmine.
Juf Yajaira in klas 3. Juf Mariuxi is doorgeschoven naar klas 4 en 5. Klas 6 en 7 zijn traditiegetrouw
de klassen van Maria Fernanda. Ze switcht echter veel met Juf Mariuxi, waardoor ze ook alle
leerlingen van klas 4 en 5 ziet. Vanwege de geboorte van onze dochter Sophie, werkt Maria
Fernanda 3 dagen in de week, de andere dagen wordt ze vervangen door juf Ruth.
Daarnaast regelt Fernanda natuurlijk ook alle zaken op school.
Start schooljaar
7 Mei was de door het Ministerie van Onderwijs
aangewezen dag dat alle scholen officieel moesten
beginnen. De opknapwerkzaamheden waren ruim op
tijd klaar, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief,
daarom konden we voor de officiele start al beginnen
met de zomerschool.
Vanaf begin april is deze georganiseerd, tientallen
kinderen kwamen dagelijks naar school voor
computerlessen, tekenen, handvaardigheid, maar ook
bijspijker rekenen- en taallessen.
De school helemaal klaar voor de ontvangst van de
leerlingen voor schooljaar 2014-2015

Activiteiten
Natuurlijk hebben we de eerste maanden van het schooljaar al weer de nodige activiteiten
georganiseerd. Zoals ik al in eerdere edities schreef is overal in de wereld de moeder heel
belangrijk, maar misschien nog wel meer in Latijns
Amerika. Zij is hier echt de hoeksteen van de
samenleving. Daarom vieren wij Moederdag ook op
school en geen vaderdag.
De ongeveer 120 moeders waren vrijwel allemaal
aanwezig en met hun mooiste kleren aan.
De leerlingen droegen gedichten voeren, zongen
liedjes en hadden kadootjes gemaakt, allemaal voor
hun moeder. Wij kozen, met alle moeders, een
symbolische moeder van het jaar. Een moeder met 1
kind bij ons op school, die altijd voor haar kind en
de school klaar staat.
Ook de lokalen, en de schoolbanken zijn allen opnieuw
geschilderd en opgeknapt.

Één van de vele andere activiteiten die we hebben georganiseerd was de Internationale dag van het
kind op 1 juni. Mede dankzij vele spontane donaties, ook hier in Ecuador, was het ook dit jaar weer
een groot feest! Een belangrijke dag, zeker in een omgeving waarin de kinderen met zoveel
problemen te maken hebben, soms maar weinig materiele spullen hebben en belangrijker het hen
soms ontbreekt aan liefde. Voor ons nog meer reden om van deze dag elk jaar een hele speciale dag
te maken, dit jaar vierden we dit op vrijdag 30 mei.
Zoals ieder jaar hadden we een gezichtensminker en een clown ingehuurd. Daarnaast heel
belangrijk muziek: er wordt hier in Latijns Amerika al van jongs af aan veel gedanst. Ook was er
natuurlijk veel snoep en taart en alles werd afgesloten met een gezamenlijke lunch waarin de
kinderen weer per klas hun menu mochten samenstellen. Van broodjes tonijn, rijst met kip, tot patat
en hamburgers.

De buurt wordt opgeknapt
De wijk van school, Flor de Paraiso in Bastion Popular, is onderdeel van het grote stedelijke
vernieuwsplan van Guayaquil. De wijk die deel uit maakt van de enorme periferie van de stad, met
meer dan 1 miljoen inwoners, bijna een derde van het aantal inwoners van de stad, waarin bewoners
van de provincies, maar ook arme gezinnen uit de stad, een plekje voor zichzelf zoeken, begint
langzaam te verbeteren.Waarin de gemeente met name verantwoordelijk is voor de fysieke
verbeteringen, is de staat verantwoordelijk
voor sociale verbeteringen.
Beetje bij beetje wordt het imago van de
wijk beter, de criminaliteit is beter onder
controle, er is meer politie op straat, er zijn
meer voorzieningen, zoals
gezondheidszorg en scholing, en qua
fysieke verbeteringen wordt riolering en
waterleiding aangelegd, komen er stoepen
en worden de wegen geasfalteerd. Zelfs,
vooralsnog alleen in de hoofdstraten,
worden electriciteits- en telefoon-draden
onder de grond gestopt en boompjes
geplant. Het aangezicht verandert. Zo ook
de straat van school, riolering en
waterleiding zijn aangelegd, de stoepen
zijn bijna klaar en de volgende stap zou
bestrating zijn.
Vader Juan Anchundia houdt een oogje in het zeil.
Niet alleen voor het aangezicht een grote verbetering, maar ook voor de gezondheid van de
kinderen. In Guayaquil’s droge seizoen, is de stof een grote vijand en voldoet 2 keer dweilen per
dag eigenlijk niet. Veel kinderen hebben last van hun luchtwegen.
Adoptieplan en donaties
Financieel kunnen we dankzij de steun van adoptieouders en donateurs met de school nog steeds
rond komen en allerlei andere activiteiten voor de kinderen organiseren, maar dit wordt wel steeds
moeilijker. De lasten gaan omhoog door de ingevoerde belastingen en door verhogingen van het
minimumloon en van andere vaste lasten, zoals verzekeringen. Het schoolgeld kunnen we niet te
veel verhogen. Daarom heel veel dank aan onze adoptieouders en donateurs die hun financiële steun
voor het schooljaar 2014 weer hebben gegeven.

Er zijn adoptieouders en donateurs die nog geen bijdrage voor 2014-2015 hebben overgemaakt.
Mocht u nog willen bijdragen aan het schoolproject dan kan uiteraard nog steeds op
bankrekeningnummer NL15 RABO 0359 8375 81 t.n.v. Stichting School in Ecuador, Bleiswijk.
Mocht u niet meer willen bijdragen, dan willen wij u graag hartelijk danken voor uw geweldige
steun in de afgelopen jaren. Blijft u op de hoogte via Facebook of via de website
www.schoolinecuador.nl.
Rest ons een ieder het beste te wensen en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op de
school en in Guayaquil!
Groetjes,
Maria Fernanda en Kasper Mijnders

