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Lieve vrienden van El Manguaré, 

 

Paso a paso .... (beetje bij beetje) 

Alles  komt  beetje  bij  beetje  weer  op  de  rails  terecht  .....  Het  was  voor  iedereen  een

moeilijke tijd en de consequenties zullen we nog lang voelen. En al zeker op het gebied van

het onderwijs voor onze kinderen. De meerderheid van de kinderen van Iquitos heeft de

afgelopen twee jaar geen of weinig onderwijs genoten. Hoe gaat dat nu verder?  En wat

doen wij hiermee?

Onze kleuterschool

De scholen zijn dit jaar officieel weer open na de twee jaar covid-coma. Elke school mag

zelf  beslissen  of  ze  de  klassen  weer  vullen,  of  dat  ze  deels  virtueel  en  deels  in  de

schoolbanken les geven. Aan de ene kant is dat wat onrustig, maar aan de andere kant

geeft dat ons de kans om met kleinere groepjes te blijven werken dit jaar. 

We hebben de afgelopen twee jaar gemerkt dat de Covid kleuters (en daarmee bedoel ik

kleuters die nog nooit een voet in een kleuterschool hebben gezet) meer profiteren van

kleinere groepjes. Ook al hebben ze daardoor minder lesuren. De individuele aandacht die

we ze op deze manier kunnen geven is hard nodig vanwege de vele cognitieve, maar ook

sociaal-emotionele  problemen  die  onze  leerlingetjes  hebben.  Hun  thuissituatie  is  vaak

gevuld met negatieve en/of agressieve opvoedingsmethodes en in sommige gevallen een

totaal gemis aan enige opvoeding. En vergeet niet dat de kleuters in Iquitos de afgelopen

twee covid-quarantaine-jaren praktisch opgesloten zaten in deze thuissituaties.
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De kleuters die dit jaar bij ons in de schoolbanken zitten, bevinden zich meer dan ooit in

een  soort  van  emotionele  en  cognitieve  coma.   Hierdoor  is  het  een  belangrijke  en

intensieve taak om deze kleuters een positiever zelfbeeld te geven en hun hersenen te

stimuleren om informatie op te slaan en daarna te kunnen reproduceren. Soms duurt het

wel een half jaar voordat ze überhaupt de nummers 1, 2 en 3 kunnen onthouden. Bij deze

kinderen is 1 op 1 werken, met een uitgebreid en creatief repertoire aan technieken om ze

op alle vlakken te stimuleren, zeer belangrijk. 

De staatsscholen

Zoals ik in de nieuwsbrief van vorig jaar december al voorspelde is het een rotzooitje op de

staatsscholen. We houden nauw contact met de school Cristo Redentor en de school 28 de

julio.  Met  beide  scholen  zijn  we  in  2019  van  start  gegaan  met  ons  Onderwijs

Kwaliteitsverbererings project.  Zoals we allemaal weten is  dat na enkele weken abrupt

onderbroken vanwege de pandemia. In overleg met deze scholen hebben we besloten om

dit jaar nog niet met de staatsscholen samen te werken. Van onze kant voelen we dat we

weinig positieve input kunnen geven als een school niet een zekere stabiliteit in de lesuren

en  de  organisatie  kan  garanderen,  en  beide  scholen  kampen  met  veel  her-opstart

problemen. Ze gaan geregeld enkele weken dicht (als er een covid geval is geconstateerd

onder de leerlingen of leerkrachten) en hebben ook van hun kant aangegeven dat ze liever

eerst weer wat dagelijkse routine proberen te vinden, voordat ze met extra programma's

beginnen. 

De afgelopen weken lijkt het erop dat de rust wat terug keert en hebben we goede hoop

dat we de steun aan staatsscholen volgend jaar weer kunnen oppakken.
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Geboortepapieren 

Ook het  registratiebureau (Reniec)  kampt dit  jaar  met  problemen.  Ze  gingen in  maart

eindelijk weer open en zoals jullie kunnen begrijpen kwam er vervolgens een stormloop

aan mensen en papierhandel op hun af. Kinderen waren twee jaar lang niet ingeschreven

en  daar  bovenop  stonden  er  rijen  en  rijen  voor  de  deur  van  personen  wiens

identiteitsbewijs was verlopen, kwijt was geraakt of was verhuisd. Een gekkenhuis. En dus

was er  (volgens de nieuwe directeur van het Reniec)  geen tijd  om met  ons samen te

werken. Totdat we eindelijk een goed gesprek met hem konden hebben en hem duidelijk

maakte dat wij  hem hierbij  konden helpen.  Wij  regelen dat de mensen uit  de armere

buurten  bijeen  komen  (dit  zijn  vaak  de  moeilijke  gevallen,  waar  de  ouders  ook  geen

identiteit hebben, uit het leven van de kinderen verdwenen zijn, etc) en helpen met de

oriëntatie, zodat ze goed voorbereid naar de campagne op onze school komen. Het enige

wat hij hoeft te doen is een paar mensen sturen om de officiële papieren in te vullen. Na

dit gesprek was hij overslag en hebben we twee campagnes kunnen doen. Meer dan 200

kinderen hebben in die dagen geboortepapieren gekregen.

Helaas kwam er na deze moeilijke maar goede start een nieuwe covid golf  en ging de

Reniec weer een paar maanden dicht. Vorige maand zijn we opnieuw van start gegaan en

zaken  lopen  nu  beter.  We  hebben  1  campagne  achter  de  rug  waar  180  kinderen

ingeschreven  zijn  en  de  volgende  campagne  staat  in  de  agenda  voor  oktober.  De

samenwerking loopt weer goed en we hebben de komende tijd een hoop te doen om alle

kinderen die de afgelopen twee jaar niet zijn ingeschreven op te zoeken en een identiteit

te geven. 
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Vrijwilligers

Britt,  onze  stagiaire  van  de

Hogeschool  Arnhem/Nijmegen,

heeft in de maanden maart tot en

met  begin  juli  fantastisch  werk

verricht  op  onze  school.  Ze  heeft

individuele  steun  gegeven  aan

leerlingen die vanwege leer- en/of

sociaal  emotionele  redenen  niet  meekwamen  met  de  rest,  maar  heeft  ons  ook  (zeer

terecht) gewezen dat we weer meer groepssfeer en -activiteiten moesten gaan creëren.

Tijdens de afgelopen jaren waren we zo gefocust op sociale afstand dat onze manier van

lesgeven zeer individueel was geworden. Dat heeft voordelen, omdat elk kind zo meer

persoonlijk gericht aandacht en onderwijs kreeg, maar de sociale interactie (nu dat weer

mag) is uiteraard minstens zo belangrijk. Als duwtje in de goede richting heeft Britt haar

eigen project opgezet in de vorm van een boekenhoek in elk klasje, waar we vandaag de

dag nog steeds enorm van genieten. Thanks Britt.

Als verrassing kwam een Alicia (een dochter van een studie

vriendin van mij) ook anderhalve maand vrijwilligen. Alicia is

in Argentinië opgegroeid en paste zich daardoor,  maar ook

vanwege  haar  super  sociale  en  empathische  karakter

supersnel  aan.  Alicia  heeft  naast  liefdevolle  en  goede

herinneringen van haar spelen en helpen met de kinderen een

prachtige  muurschildering  op  het  speelplein  en  educatieve

muren in de klaslokalen achtergelaten.
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Onze plannen voor 2023 ... 

Uiteraard  gaan  we  door  met  de  lessen  op  onze  kleuterschool.  Als  het  kan  in  kleine

groepjes  en  zo  niet,  altijd  maximaal  20  kinder  per  klas.  Zo  krijgen  ze  de  individuele

aandacht die ze zo hard nodig hebben en verdienen. We hopen dat we wederom enkele

vrijwilligers kunnen ontvangen die ons komen helpen met onze persoonsgerichte, ludieke

kleurvolle en positieve manier van lesgeven.

We zijn enthousiast om volgend jaar weer met staatsscholen samen te werken. We zijn in

overleg met de staatsschool die achter el Manguaré ligt (28 de Julio) en we hopen de

samenwerking met de staatsschool San Lucas weer op te pakken. Onze kleuterschool is in

2011 ontstaan om de grote toeloop van leerlingen voor groep 3 zonder enige schoolse

voorbereiding op deze school op te vangen en eerst  een jaar te laten kleuteren.  Deze

samenwerking had een dubbele functie. Ten eerste had de leerkracht van groep 3 een

groep leerlingen in de klas met het benodigde leerniveau, zodat hij/zij haar lesprogramma

voor groep 3 kon volgen. En de tweede doelstelling van het terugdringen van het aantal

leerlingen die zonder voorbereiding op de lagere school terecht kwamen, de les vervolgens

niet konden bijhouden en hierdoor voortijdig de school verlieten.

Deze samenwerking verliep enkele jaren fantastisch, totdat er een nieuwe directeur kwam

en  onder  groot  protest  van  zijn  leerkrachten  niets  met  El  Manguaré  te  maken  wilde

hebben.

Deze directeur was voorheen een leerkracht van groep 8 en klaagde in de tijd dat wij met

groep 3 en 4 samenwerkte dat wij buitenlanders tv’s en videorecorders hadden moeten

geven. Onder de leiding van deze directeur is het niveau van San Lucas zodanig gezakt dat

zelfs de families uit de buurt hun kinderen niet meer naar San Lucas sturen.

Dit jaar heeft San Lucas een nieuwe directrice en zij  zocht ons op en vertelde dat haar

leerkrachten haar aandringen dat ze graag weer met El Manguaré willen samenwerken.

Volgende  week  hebben  Lupe  en  ik  een  afspraak  met  haar  om  te  kijken  of  we  onze

voorgaande samenwerking met zeer positieve resultaten opnieuw kunnen oppakken. 
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Op  het  gebied  van

geboortepapieren hebben  we

volgend jaar ongetwijfeld een druk jaar.

Een warme jungle knuffel vanuit Iquitos

Yol, het hele Manguaré-team en de kinderen

 


