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Normaal gesproken begin ik de inhoudelijke rapportages met een uitleg van onze projecten, waarna ik
aangeef hoe we het succes van het project meten en wat de resultaten zijn (zie eind rapportages
voorgaande jaren op onze website https://elmanguare.nl/rapportages/ ).

De COVID-19-pandemie maakte van 2020 een heel ander projectjaar dan voorgaande jaren. Ik zal slechts
beschrijven wat we ondanks de totale “lockdown” hier in Iquitos, toch nog voor onze leerlingen en hun
families hebben kunnen doen.

Amper twee weken na het openen van schooljaar 2020 werden alle scholen en lokale overheidsinstanties
dichtgegooid. Al het enthousiasme en de goede bedoelingen van El Manguaré stonden plots op
“standby”. Ik geef toe dat we een goede maand bevroren en bang in onze huizen opgesloten hebben
geleefd, klikkend van nieuwskanaal naar nieuwskanaal. Toen bleek dat de lockdown langer ging duren
dan we in principe verwacht hadden en we daarnaast beseften dat de zogenaamde staatshulp niet of
nauwelijks bij onze doelgroep terecht kwam, begonnen onze hersenen eindelijk weer te reageren. What
about them?

De overweldigende hoeveelheid politie en militaire controle op straat maakte het
zeer moeilijk voor deze bevolkingsgroep om hun dagelijkse kostje bijeen te
schrapen. De noodkreten en de witte vlaggetjes die uit de ramen flapperden als
hongersignaal waren onmogelijk om te negeren. Dankzij Walter Meeskens
(HOPE), de Stichting Wilde Ganzen en de Stichting Huize Buitenveldert en de
allerliefste donaties van vrienden en familie, hebben we vele gezinnen door de
moeilijkste tijd heen kunnen helpen met voedselpakketten en materialen om de
COVID-infectie zoveel mogelijk te voorkomen.

We hebben hier en daar wat risico’s moeten nemen en de
strenge lockdownregels wat moeten buigen, maar het is
ons gelukt om de voedselpakketten bij een deel van de
bevolking die het zo hard nodig had, terecht te laten komen.

Maar er bestond nóg een noodvraag ... hoe kunnen we
voorkomen dat onze leerlingen een jaar scholing gaan missen?
Natuurlijk had de centrale regering een kant- en klare oplossing
voor dit probleem. Via staatskanalen, WhatsApp en digitale
lessen kon de scholing op een alternatieve manier voortgezet
worden. Helaas hebben slechts 10 ouders van onze leerlingen
een mobiele telefoon. Niemand heeft computers of tablets en het staatskanaal komt niet goed
door in de buurten waar onze leerlingen wonen.

https://elmanguare.nl/rapportages/


Na een lange (en 3 keer aangepaste) analyse van de
situatie, besloten we dat de beste manier om onze
leerlingen te bereiken, was via scholing van hun ouders.
We besloten de ouders uit te nodigen op ons schooltje en
hen voor te bereiden op begeleiding van thuisonderwijs.
Terwijl onze school een grondige reiniging onderging, liep onze Nuria van huis tot huis om alle
ouders te informeren over ons programma ter ondersteuning van een goede thuisscholing.

De ouders werden gevraagd 1 keer per week, in groepjes van 3 ouders per klaslokaal, op school te
komen om het wekelijkse schoolprogramma voor hun kinderen met ons te oefenen, educatieve
materialen te ontvangen en van onze creatieve leerkrachten te leren hoe ze dit het beste aan hun
kleuters kunnen aanbieden. Op een speelse en positieve manier. Ze leerden liedjes en hoe ze de
cognitieve en emotionele ontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren en begeleiden.

De eerste maanden werd deze nieuwe manier van scholing en de
inzet en aanwezigheid van de ouders beloond met
voedselpakketten, maar toen deze beetje bij beetje afnamen,
zagen we tot onze grote vreugde dat de ouders evenzeer en met
hetzelfde enthousiasme kwamen opdagen bij hun wekelijkse
schooluren, om daarna thuis de kennis over te dragen aan hun
kinderen.

Toen de eerste coronapaniek in september wat afnam, hebben we de
leerlingetjes zelf uitgenodigd voor een evaluatie van hun educatieve niveau.
Ondanks dat we zeer blij verrast waren over de voortgang van de meerderheid
van onze leerlingen, waren er enkele gevallen waar duidelijk bleek dat een
direct contact nodig was. Sinds die tijd hebben we zoveel mogelijk direct met
deze kinderen gewerkt.



Het resultaat aan het eind van het
schooljaar was, zoals verwacht, helaas niet
zo positief als voorgaande jaren. Er zijn 6
leerlingen die naar ons inzien nog niet
genoeg kennis en/of voldoende scholing
hebben ontvangen om zonder problemen
door te stromen naar groep 3. Eén van de 6
kinderen heeft zware leerproblemen en komt
volgend jaar nog een jaartje meedoen met
Manguaré. De andere 5 kinderen krijgen in
januari een maand lang dagelijkse en

individuele bijscholing van onze leerkrachten. Eind januari verwacht ik dat (op 1 na) alle kinderen
voorbereid zijn op het onderwijsniveau van groep 3 en kunnen we met extra trots in onze harten
concluderen dat we wederom alles hebben gedaan en gegeven om onze leerlingen een goede basis te
gegeven om de komende schooljaren met plezier en succes af te maken.

Al met al ben ik zeer trots op onze leerkrachten, Nuria, de ouders en de kinderen, dat we dit jaar met alle
tegenslagen op een positieve manier benut hebben en toch met mooie resultaten hebben kunnen
afronden.... en dat verdiende een kleine, maar veelbetekenende afsluiting op alle fronten.



En wat nu verder...

Het is nog steeds niet duidelijk of de scholen in 2021 weer open
gaan en de kinderen daadwerkelijk plaats kunnen nemen in onze
of andere schoolbanken. Verder hopen we van harte dat, ondanks
de moeilijke tijden voor iedereen, de harten van de vrienden van
El Manguaré blijven meeleven en meegeven met/voor de kinderen
en hun families van El Manguaré.

Wij blijven in elk geval doorgaan met de ondersteuning van
thuisscholing of directe scholing van onze leerlingen. En het is
duidelijk dat het enthousiasme van de ouders even groot is als
alle andere voorgaande jaren. Sinds een week hebben we de
inschrijving geopend en de (virtuele) schoolbanken lopen in
razend tempo vol.

Uiteraard blijven we ook helpen met ons sociale programma “Ik
besta”, want elk kind heeft recht op een identiteit. Nu het
inschrijvingsbureau weer beetje bij beetje op gang komt, zijn we
druk in overleg hoe we onze (ik mag met trots zeggen:
fantastische) samenwerking voor het komende jaar weer kunnen
oppakken en wederom duizenden kinderen aan een identiteit, en
daarmee recht op scholing, voedsel bijstand en toegang tot
ziekenhuizen kunnen geven.



Overzicht output voor kinderen, ouders en leerkrachten - 2020

In onderstaande tabel hebben wij het overzicht gegeven van de output 2020.

start Afgerond afgevallen
Programma aantal % vrouw aantal % vrouw aantal % vrouw
Onderwijs Kwaliteits Verbetering - kinderen - - - - - -
Onderwijs Kwaliteits Verbetering -
leerkrachten

- -

OKVerbetering Groepstrainingen –
leerkrachten

- -

Voorbereidend basisonderwijs - kinderen 40 53% 40 53% 0 0%
Voorbereidend basisonderwijs - ouders 40 95% 40 95% 0 0%
Voorbereidend basisonderwijs -leerkrachten 3 100%
Vroegtijdige Stimulatie - - - - - -
Ik Besta en Ik Studeer 32 56%


