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Stichting Juntos Contigo

1. Historie
In 2004 kwam Janneke Herrebout voor het eerst in aanraking met kinderen op de vuilnisbelt
van Managua, hoofdstad van Nicaragua. Op deze vuilnisbelt van meer dan 25 hectare wordt
80% van het afval van 1,3 miljoen inwoners gestort.
De kinderen, vaak samen met hun ouders, verzamelden de hele dag afval om te kunnen
overleven. De hygiëne was verschrikkelijk slecht, de kinderen kregen geen onderwijs en
hadden geen toekomst.
Janneke Herrebout besloot samen met een lokaal team voor de kinderen een plek te creëren
waar ze veilig konden zijn en zich konden ontwikkelen. Janneke richtte de organisatie Juntos
Contigo op, vond sponsors en kocht twee zeecontainers die ze uit Nederland liet overkomen
naar Nicaragua. Naast de vuilnisbelt werden de twee containers geplaatst en tussen de
containers werd een luifel gelast. Hiermee ontstond het educatiecentrum voor de kinderen
van de vuilnisbelt.
In dit activiteitencentrum krijgen de kinderen (bij)les en kunnen ze aan vele activiteiten
deelnemen zoals huiswerkbegeleiding, computerles , sport en spel. Naast de kinderen, zijn
er ook steeds meer moeders van de kinderen, die het Juntos Contigo centrum bezoeken.
Door hen praktijkonderwijs te bieden hebben zij de mogelijkheid een eigen onderneming te
starten om op die manier in hun eigen onderhout te kunnen voorzien.
Om het werk verder te professionaliseren werd Juntos Contigo in 2005 een officiële
Nederlandse Stichting, met een bestuur en een ANBI-status. In 2010 werd in Nicaragua ook
een rechtspersoon opgericht de Asociacion Juntos Contigo Nicaragua om de lokale structuur
te versterken en veel verantwoordelijkheid in de handen van het lokale team van vrijwilligers
te leggen.
Tussen de start van Juntos Contigo in 2004 en 2015, hebben zich, mede door de inzet van
Juntos Contigo, positieve ontwikkelingen voorgedaan rondom de vuilnisbelt. De
allerbelangrijkste was het besluit van Managua in 2010 om de vuilnisbelt te privatiseren en
een concessie te verlenen aan een bedrijf uit Spanje om het afval te verwerken.
Met de komst van de afvalverwerkingsfabriek betekende dit het einde van de open
vuilnisbelt. In 2012 is de fabriek van start gedaan. In de fabriek is een aantal “afvalpikkers”
tewerkgesteld. Een groot aantal ‘afvalpikkers’ zijn ondergebracht in een nieuwe woonwijk
naast de vuilnisbelt. Hoewel voor sommigen het leven beter is geworden, is het voor anderen
slechter geworden, Zo is er voor de kinderen noch op de vuilnisbelt, noch in de fabriek
plaats. Dit betekent een verandering op de visie voor de hulp aan de kinderen en ook de
doelstellingen en activiteiten van Juntos Contigo.
In de nieuwe woonwijk is een school opgericht, maar de kwaliteit van het onderwijs is slecht,
zeker voor kinderen/tieners die voorheen zelden naar school gingen. In 2013 is besloten het
Juntos Contigo centrum te verhuizen. In 2013 is Juntos Contigo verplaatst naar een nieuw
aangekocht terrein aan de rand van de nieuwe wijk.
Concluderend over de afgelopen 10 jaar kan men zeggen dat Juntos Contigo zeer belangrijk
is geweest voor de kinderen van de vuilnisbelt en hun families. Juntos Contigo moet
doorgaan met het goede werk, maar wel met heldere doelstellingen en plannen voor de
komende jaren, omdat de situatie ten opzichte van 2004, toen de organisatie begon, sterk is
veranderd.

2. Toekomst
Juntos Contigo komt na tien jaar in een nieuwe fase. De vuilnisbelt is veranderd in een
recyclebedrijf. Voor de vuilnisprikkers is een nieuwe wijk gebouwd en een deel van de
mensen is in dienst gekomen bij het recyclebedrijf. Maar dat betekent niet dat de sociale
problemen voorbij zijn. Verslaving, werkeloosheid en geweld zijn aan de orde van de dag.
Het zijn meestal de kinderen, tieners en jonge vrouwen die daar de dupe van zijn. Omdat
veel gezinnen geen of nauwelijks inkomen hebben(Hun basisbestaan is weg) en het
onderwijs voor de kinderen van lage kwaliteit is, worden steeds meer kinderen lid van
bendes en lijkt de wijk langzaam te vervallen tot een nieuwe Favela.
Juntos Contigo heeft in de afgelopen 10 jaar een sterk netwerk opgebouwd in de lokale
gemeenschappen; een sterke vertrouwensband met de gemeenschap van ca. 3500 mensen
die geboren zijn op de vuilnisbelt Chureca. Juntos Contigo stond letterlijk met hen in de
troep. Daarnaast ook vele verbindingen en relaties met de vele lokale en internationale
organisaties die actief zijn in de wijk.
In 2013 is er een onderzoek gedaan door Juntos Contigo hoe zij het meeste aan waarde kan
toevoegen aan de nieuwe situatie en behoeften/problemen van de kinderen en hun families
in deze nieuwe wijk Villa Virgen de Guadalupe. Juntos Contigo is door zowel deze doelgroep
(als ook de mensen van de nieuwe wijk) dringend gevraagd om het werk met de kinderen tieners en jonge vrouwen door te laten gaan.
Juntos Contigo gaat daarom door en richt zich in de komende jaren plaats op de
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Opvang na school, huiswerkbegeleiding,
Computeronderwijs, sport en spel en beroepsvoorbereiding blijven de speerpunten
voor Juntos Contigo, omdat dit door geen andere lokale organisatie voor de kinderen
wordt ingevuld. Daarnaast zal Juntos Contigo zich ook richten op training van
jongeren en vrouwen om door middel van handwerk, bijvoorbeeld sieraden maken,
een inkomen kunnen vergaren.
Een belangrijk project die alle activiteiten zal versterken is de bouw van een nieuw
stenen activiteitencentrum. De twee zeecontainers die Juntos Contigo naar Managua
heeft gebracht en gebruikt in de afgelopen 10 jaar, waren belangrijk en hebben
fantastisch dienst gedaan. Nu is het tijd voor een activiteitencentrum met betere
faciliteiten. Dat centrum, van steen, zal begin 2016 klaar zijn en de deuren openen.
Geen mooier startpunt is er dan een nieuw centrum om nog meer te kunnen doen voor
de kinderen en jongeren van Managua.

3. Projecten-doelen 2015-2020 in cijfers

Kernproject en centrum Juntos Contigo
Nadruk op educatieve pedagogische scholing van kinderen met:
-Huiswerkbegeleiding
-Netwerk van het kind vastleggen. Doelen opstellen vanuit de driehoek (; kind boven
aan, ouders/ verzorgers en begeleiders/ docenten.)
-Computer cursussen
In aanvulling op en vanuit het centrum (hulp buiten Juntos Contigo)met:
-Sport en spel activiteiten
-Wijkbezoeken/ voorlichtingen
Nadruk op beroeps en ambachtsgerichte scholing van kinderen en ook vrouwen, o.a.:
-Sieraden maken/ recycle project.
-Vak scholing
Verbetering werk- en sociale omstandigheden van de 4 lokale medewerkers (4 fte)
Het verder afbouwen en afwerken van het nieuwe stenen gebouw en centrum met
toiletgroep en omheining (sponsor/vrijwilligers projekten)
De totale kosten onderhoud en exploitatie van het Nieuwe Centrum met de uitvoering
van de kernprojecten bedraagt (op jaarbasis) US $ 30.000.

Nieuwe Sponsor Projecten
projekt 1. Afbouwen centrum
a -Toiletgroep
b- Muur/Hekwerk/Beveiliging
Totaal kosten n.m.v.t. (v.a.06-12-2015 gesponsord voor realisatie in 2016 )
project 2. Aanvulling Sportactiviteiten /Wijkvoorlichting…
Totaalkosten per jaar (minimaal 5 jaar lopend project)

US $ 3500

project 3. Vervanging/aanvulling Schoolinventaris /Lesmiddelen ...
Totaal kosten n.m.v.t. (v.a.06-12-2015 gesponsord voor realisatie in 2016 )
projekt 4. Uitbreiding Vakschool en lestoestellen
Totaalkosten per jaar (meer jaren project )

US $ 3500

4. Toelichting Projecten en extra sponsoring
Om een gezonde ontwikkeling van de kinderen en de gezinnen te ondersteunen, biedt JC nu
dagelijks in het eigen activiteitencentrum, voor zo'n 100 kinderen bijscholing,
sportactiviteiten, ambachts-ontwikkeling, ook voor de gezinsleden van de kinderen. JC maakt
voor /met de gezinnen en kinderen gerichte toekomstplannen.
Om de omstandigheden in het activiteitencentrum te verbeteren en met name ook door het
nu groot aantal bezoekers moet er nodig een nieuwe toiletgroep worden aangelegd, met
een was-spoelplaats en is voor de beveiliging een muur + hekwerk nodig.
Daarnaast is er ook dringend behoefte aan inventaris en lesmiddelen voor de nieuwe
behuizing en vervanging van de oude.(per 06-12- 2015 is hier inmiddels een sponsor
voor gevonden)
Een e.v.t. of mogelijke uitbreiding van de vakschool zal meer gericht zijn op m.n.
vakonderwijs aan jongens in de leeftijd van 12-16 jaar
Voor al deze projecten is sponsoring nodig van bedragen zoals hierboven aangegeven.
Daarnaast zal de opbrengsten voor een aantal vrijwilligers-sponsoracties nog worden
gebruikt voor aanvullende sport- en educatieprojecten.
Promoten Vrijwilligers(projecten) en Stagebeleid
Het vrijwilligers/ stagebeleid is niet enkel gericht op het werven van mensen die tijd , kennis
en ervaring binnen JCT Nicaragua willen inzetten, maar ook om blijvende binding te creëren
tussen mensen in Nicaragua en mensen in Nederland.
Samenwerking lokale partijen:
Juntos Contigo begon in 2004 vooral met onafhankelijke autonome activiteiten, anno 2015
zijn deze steeds meer ingebed in de lokale infrastructuur en beleidsplannen van de overheid
en andere partijen in Managua. Voor de komende jaren tot 2020 is het een onvermijdelijk om
aan te sturen op verdere integratie van de Juntos Contigo activiteiten in het totale aanbod
aan onderwijs en sociale structuren binnen het publieke domein van Managua.
Samenwerking met lokale partijen en andere organisaties wordt allesbehalve uitgesloten.
Ook een fusie of op andere wijze van samengaan van activiteiten zal door de leiding van
Juntos Contigo Nicaragua nadrukkelijk worden verkend.
Verantwoording en tijdspad:
Voor de komende 5 jaren wil de asociacion Juntos Contigo Nicaragua en bestuur van JCT
Nederland alles in het werk stellen om de exploitatie van het Centrum met het geboden
pakket en met verantwoordelijkheid voor het personeel te continueren en gericht of
begeleid naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
Daarnaast zal er in dit tijdspad met een gerichte PR campagne gezocht worden naar mede
dragers en sponsoren of samenwerkende partijen

