Nieuwsbrief december 2016

Lieve vrienden van El Manguaré,
Feliz Año Nuevo!!!! ... de laatste tamtam van 2016.
Het jaar is omgevlogen! ...... veel nieuwe uitdagingen, maar ook prachtige prestaties en resultaten.
Zoals altijd lees ik de laatste nieuwsbrief door voordat ik achter mijn keyboard ga zitten. Ik schrijf daar over
de ontwikkelingen van 2016 per project en onze enthousiaste vrijwilligers en stagiares. Ik zal hier kort over
doorschrijven. Als afsluiter dit keer geen stukje van vrijwilligers (die hadden we helaas niet deze laatste
maanden), maar een persoonlijke reflectie.
Geniet .....
Ons schooltje “I.E. El Mangaré:
Zoals jullie ook in mijn eigen reflectie (onderaan deze
nieuwsbrief) kunnen lezen zijn we super trots op de
resultaten van dit jaar. Het was de juiste keuze de klassen
niet teveel te laten groeien. Ook de schrijfdans van onze
stagiaire Maartje, dat nu een vast onderdeel van ons
lesprogramma is en inspiratie en nieuwe lesstof aan onze
juffen geeft, heeft hierbij enorm geholpen.
We streven normaal gesproken naar een resultaat dat 85%
van onze leerlingen aan het eind van het jaar goed
voorbereid zijn voor de doorstroom naar groep 3. Enkele van de overgebleven 15% blijven nog een jaartje
extra, en de rest heeft een redelijke voorbereiding, maar we geven de ouders aan dat extra werk en
ondersteuning toch nog hard nodig is gedurende het eerste jaar op de lagere school.
Dit jaar hebben alle 59 leerlingen (1 is in oktober verhuisd) meer dan voldoende gescoord en zijn de
allemaal klaar voor groep 3.
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Onze grootste verbazing was een meisje Silvia, dat vorig jaar al bij ons in de schoolbanken zat. Ze leek toen
3 jaar oud. Met een verdwaaste en verloren blik leek ze enige logica te willen geven aan haar leven, dat
bestaat uit een groot gemis aan psychologische en fysieke ondersteuning
en stimulatie vanuit huis. Haar moeder heeft een duidelijke geestelijke
achterstand en de rest van de familie vindt dat Silvia het probleem van
haar moeder is. Vorig jaar ging haar algehele ontwikkeling niet of
nauwelijks vooruit en besloten we haar nog een jaartje onder onze
vleugels te houden. Halverwege dit jaar was er iets van vooruitgang te
merken, maar zeker niet genoeg om enthousiast over te worden. Het
laatste half jaar heeft ze echter een sprong vooruit gemaakt in zowel haar
sociaal-emotionele groei als in haar cognitieve ontwikkeling. Het leek of
alle aandacht en informatie die we haar hebben getracht te voeden in de
afgelopen jaren opeens een plekje kreeg en er iets klikte. Behalve het feit
dat ze informatie opeens kan opnemen en reproduceren is zij een veel
opener en socialer kind geworden met zelfvertrouwen. We blijven haar volgend jaar zeker volgen en
hebben voor het eerst hoop dat alles goed gaat komen met onze Silvia.
De creatieve vrijdag met proefjes, uitjes, extra schijfdans activiteiten en knutselen blijft zeker een deel van
onze werkweek in 2017. Een groot succes!
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De staatsschool Sarita Colonia:
Zoals ik in de nieuwsbrief van september schreef is de
organisatie van de school één van de grote problemen op
Sarita Colonia. Helaas moeten we ons een jaar lang richten op
het winnen van respect en vertrouwen van de juffen en
directie en kunnen we zaken die buiten de klaslokalen
afspelen nog niet of nauwelijks aanpakken. Hierdoor zijn vele
uren die we hadden kunnen helpen verloren gegaan dit jaar.
Desalniettemin hebben Lupe en Milagros wonderen verricht
binnen de klaslokalen van groep 3.
De juffen van deze twee klassen zijn erg enthousiast over onze samenwerking en hebben al veel van onze
suggesties in hun lessen geïmplementeerd. In de resultaten is al een duidelijke vooruitgang te zien in
vergelijking met de examens die we eind vorig jaar als referentie hebben afgenomen. Lupe heeft een
keurige, doch kritische evaluatie bij de directrice afgegeven en deze met haar besproken. Hierin geven we
onder andere grote organisatorische problemen aan en de daarmee vele verloren lesuren. Hopelijk zullen
we daar volgend jaar verbetering in zien en daarmee uiteraard een verdere verbetering in de
schoolresultaten van de leerlingen van Sarita Colonia.

Talleres:
Oftewel werkgroepen voor grotere aantallen onderwijzers van verschillende
scholen.
Dit prachtige programma, dat een zijtak is van het onderwijs
kwaliteitsverbetering project, ligt ons aan ons hart en kreeg de afgelopen
jaren veel positieve feedback. Het is echter een grote tijd en energie-vreter
om te organiseren. In 2014 hadden we dankzij de grote overstroming
anderhalve maand de tijd om scholen af te gaan, uitnodigingen af te geven,
weer langs te gaan om te bevestigen of ze mee kwamen doen en als laatste
weer langs te gaan om het (symbolische) inschrijvingsgeld op te halen. Daar
hebben we normaal gesproken echter de tijd en het personeel niet voor.
Vorig jaar hebben we de sociale media erop los gelaten, maar desondanks
moeten we er toch nog veel tijd in steken. Dit jaar werken we met nog minder personeel en vroegen we
ons af of het organiseren van onze werkgroepen nog wel te realiseren was.
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De hulp kwam van een vriendin van Lupe die vorig jaar
onze taller heeft gedaan en erg enthousiast was. Zij had
dit jaar (en hopelijk volgend jaar ook) een
coördinerende functie bij de gemeente Maynas en bood
ons een lokaal aan. Ook zou zij onderwijzers oproepen.
Dat laatste kwam niet helemaal van de grond, maar met
gezamelijke efforts hebben we toch rond de 30-35
onderwijzers per taller op bezoek gehad. We zoeken
nog steeds naar het juiste contact of de juiste manier
om grotere groepen onderwijzers te bereiken zonder hier maandenlang tijd in te hoeven steken, want de
tallers zelf waren weer een groot succes en we zijn blij dat we ze dit jaar toch nog hebben kunnen
aanbieden.
Geboortepapieren:
Nuria is going strong als altijd.
Met deze zin begon ik mijn schrijven over het geboortepapierenproject in de nieuwsbrief van september.
Ik laat het rustig staan, want niets is minder waar!
Om Nuria’s hart en karakter goed te omschrijven vertel ik jullie wat er eind september gebeurde. Met een
nieuwe president komen altijd een hoop nieuwe ambtenaren binnenstromen en verliezen we de
samenwerking en het contact dat we gedurende 4 jaar hebben opgebouwd met degenen die ‘ploef’
opeens in het niets verdwijnen. De nieuwe baas van het Reniec heeft Nuria en El Manguaré meteen goed
leren kennen. Bij deze kennismaking gaf hij aan zeer tevreden te zijn over het goede werk van El Manguaré,
maar dat ze (voornamlijk dankzij ons) hun quota van 2016 allang gehaald hadden en alleen nog maar
babies en kinderen tot 3 jaar hoefden in te schrijven dit jaar.
Hahaha ... ik zie me het verbaaste en verontwaardigde gezicht
van Nuria nog voor me. “En ik ga niet uren en dagen door de
buurten lopen om alleen maar babies te zoeken en aan de
rest van de kinderen uit te leggen dat u uw quota gehaald
heeft en ze daarmee hun kans op een identiteit voor dit jaar
verliezen!!”
Al met al ...... 4-18 jarige mochten dan toch ook maar weer
inschrijven op onze campagnes.
You go Nuria!

4
Stichting El Manguaré; rekeningnummer 1328.11.405; Rabobank te Amsterdam. www.elmanguare.nl

Nieuwsbrief december 2016

Vrijwilligers ..... een oproep!

Helaas hebben we sinds de vorige nieuwsbrief geen
vrijwilligers/stagiares meer gehad. Ook voor volgend jaar is
er nog ruim plek. En ze zijn erg hard nodig. Ze werken
voornamelijk op individuele basis met kinderen die
achterlopen op het onderwijsprogramma in de klas en/of
leerproblemen hebben. Ik wil dan ook graag aan iedereen
vragen om binnen hun werk/studiekring en onder vrienden
en
familieleden
een
oproep
te
doen.
De
vrijwilligers/stagiaires die we door de jaren heen hebben
ontvangen, hebben hier allemaal de tijd van hun leven gehad (lees onze website). Wil je vrijwilligerswerk
in Zuid-Amerika doen ...... kom naar El Manguaré.
Spread the word!!

Als afsluiter .....een persoonlijke reflectie over groei:

Groei......
Een vreemd woord voor iemand die al jarenlang de Nederlandse taal slechts af en toe hoort en
spreekt.
En je zou denken, al helemaal voor iemand die al die jaren verstopt in de meest geïsoleerde stad
ter wereld vertoeft. Waar de evolutie van de rest van de wereld slechts beetje bij beetje binnen
sijpelt ... en meestal pas jaaaaaaaaaren later!
Waar persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke
bevolking op een bepaalt moment lijken te stagneren. Waar de “steun” van de
overheidsinstanties al deze jaren niets is veranderd en belabberd en ongeïnteresseerd blijft. Waar
het aantal ONG´s minimaal blijft, waarschijnlijk vanwege vele van de bovengenoemde factoren.
Maar niets is minder waar!
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Groei -crecimiento- speelt zich hier wel degelijk op vele dimensies af. Sommigen alom bekend
over de hele wereld, sommigen uniek voor deze stad en haar omgeving.
We weten allemaal hoe de groei van het ene de groei van het andere kan tegenhouden. Teveel
bomen houden het licht tegen voor lagere groei, teveel dieren van een soort kan andere soorten
uitroeien, etc. etc.
De meest ingrijpende en overweldigende groei voor een groot deel van de bevolking van Iquitos
is de jaarlijkse groei van de rivier. Delen van de stad komen onder water te staan en de afgelopen
vier jaar hebben we tweemaal een dusdanige stijging van de rivier meegemaakt, dat hele huizen
verdwenen, noodkampen opgezet moesten worden, scholen hun deuren sloten, duizenden
gezinnen maanden zonder werk, elektriciteit, wc en veiligheid voor hun kinderen moesten leven.
Dit jaar niets van dat al ...... de groeispeurt van de Amazone van de afgelopen jaren lijkt even
voorbij en geeft daarmee de kans voor groei aan andere elementen.
Voor het eerst sinds het openen van onze schooldeuren hebben we sinds maart tot december
kunnen doorwerken met al onze leerlingetjes. Zelfs in de maanden april en mei zaten onze
klaslokalen helemaal vol met enthousiaste kinderbekkies. Ook hebben we dit jaar het aantal
kinderen per klas niet te veel laten groeien. Dit is niet makkelijk, want je wil aan elk kind dat
wanhopig op de deur komt kloppen graag een kans geven. Maar we weten dat bijna elke leerling
met gedrags- leer- en/of emotionele problemen kampt en veel individuele aandacht nodig heeft.
Aan ons de taak om dat te geven.
Het resultaat is schokkend mooi! ALLE leerlingen zijn met een 7 of 8 (8 is hoogste score) geslaagd
op het examen waarmee we evalueren of ze klaar zijn voor groep 3.
Voor het eerst hoeven we onze school niet te openen in januari en kunnen de juffen van El
Manguaré van een langere en dik verdiende vakantie genieten.
Dat is groei!
Net zo zeer als de warmte en trots die constant in mij blijft groeien voor alle teamleden van El
Manguaré. Zowel voor die van team Nederland die zo hard blijven strijden om ons de
mogelijkheid te geven dit mooie werk te doen, als voor die van team Peru die dit jaar nieuwe
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taken en verantwoordelijkheden op zich hebben genomen en deze met een 10 en een griffel
hebben volbracht.
En uiteraard geldt dit eveneens voor alle vrijwilligers, stagiaires en vrienden van El Manguaré.
Zonder jullie is dit alles onmogelijk. Jullie inzet en steun is essentieel voor het bestaan en het
blijven groeien van onze projecten. Gracias, gracias, gracias (+1000x).
En nu – voordat mijn relaas teveel groeit – sluit ik af met de beste wensen voor 2017.

Een warme jungle knuffel vanuit Iquitos
Yol
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