Toelichting op de investeringen
Onderwijs:
Investeringen in het onderwijs voor Millenniumdoel 2 lopen langs acht zogenaamde
interventielijnen:
1.
Beschikken over een goede onderwijslocatie, bij voorkeur een schoollokaal;
2.
Een docent, die goed is/wordt opgeleid;
3.
Een schoolbank en stoel (‘pupitre’);
4.
Voedselverstrekking aan leerlingen (uit arme gezinnen)
5.
Een schoolpakket (‘paquete escolar’), bestaande uit een rugzak met schriften, potloden,
geodriehoek, en een schooluniform (2 blouses + rok of broek, 2 paar sokken en één paar schoenen),
voor leerlingen uit arme gezinnen;
6.
Voorlichtingsprogramma’s voor (ongeletterde) ouder(s), teneinde hen te bewegen hun
kind(eren) naar school te sturen;
7.
Speciale programma’s gericht op het bestrijden van kinderarbeid; en
8.
Introduceren van het vak ‘Beroepsoriëntatie’ in de laatste 2 jaren van de basisschool.
Hiervoor zijn 4 verschillende curricula ontwikkeld die lokaal op maat kunnen worden toegepast:
moestuinen; elektrotechniek; houtbewerking en naailes.
INATEC (Nicaraguaans Instituut voor beroepsonderwijs) heeft aangeboden dat de docenten en
werklokalen van het instituut in de partnersteden beschikbaar zijn om de lessen ‘beroepsoriëntatie’
mee uit te werken en te organiseren. Voor de rurale kernen zouden mobiele leseenheden kunnen
worden opgezet.
Zoetermeer zamelt in om in 2015 te kunnen starten met de uitvoering van een plan ter waarde van
€ 41.667 voor :
 de reparatie van acht schoollokalen
 aanvullende pedagogische opleiding voor leraren
 versterking van de organisatie op de scholen
 programma 'beroepsoriëntatie' in 2015
 bijeenkomsten voor ouders om hun kinderen naar school te laten gaan
Beroepsonderwijs
Voor beroepsonderwijs is in principe een plan opgesteld ter waarde van € 84.676, afhankelijk van de
inzameling in Zoetermeer)
Soppexxca (coöperatie van kleine koffie- en cacao boeren) verzorgt een cursus om de teelt van cacao
te verbeteren) http://www.soppexcca.org/en
Er is een uitbreiding en verbetering gepland van de gemeentelijke school voor beroepsopleidingen
Economie
De grootste investering staat op de rol voor economische ontwikkeling: € 459.843.
Besteding is afhankelijk van de omvang van de ingezamelde gelden in Zoetermeer.
PIDEL (Programa Integral de Desarollo Económico Local) – Microkredietfonds via Aldea Global
Versterking van Aldea Global (coöperatie van kleine boeren) http://www.aglobal.org.ni
Soppexxca: een krediet voor verwerking en productie van cacao
FUMDEC: een microkredietorganisatie speciaal voor vrouwen om hen in staat te stellen een eigen
inkomen te verwerven
Aldea Global: versterking van de positie voor deelname aan internationale handel: de 'food hub':
Aldea Global levert sinds kort aan Walmart
Kosten begeleiding van ondernemers die een microkrediet ontvangen uit het fonds. Het fonds is
'revolverend'. Dat wil zeggen: na de contractueel overeengekomen leentijd van het geld ontvangt de
bank het bedrag terug, zodat het opnieuw kan worden ingezet.

