SAN NICOLAS,
De school San Nicolas is gelegen in de grote wijk, Bello, van de stad Medellin in Colombia. Medellin is
een stad met 4 miljoen inwoners waarvan ongeveer 15 % onder de armoede grens leeft. San Nicolas
ligt hoog tegen de bergbebouwing van de stad. In 2009 trof Stichting HOGAR daar een schooltje aan
met ongeveer 150 leerlingen. De school bestond uit twee gehuurde woningen en uit 3 ruimten,
welke afgeschermd waren door gipsplaten. Het was een bouwval van golfplaten en verrot hout.
Regen was hun grootste vijand. De sanitaire voorziening bestond uit twee toiletpotten welke met
een emmertje water dienden te worden doorgespoeld. Het water kwam uit het kraantje in de
keuken. De keuken was 3 bij 2 meter en vrij donker. Er brandde een klein lampje! 2 Moeders
maakten daar de warme maaltijden voor alle kinderen. Een gigantische klus! In de wijk wonen meer
dan 2000 kinderen die voor scholing in aanmerking komen. Helaas was er maar plaats voor 150! Veel
kinderen vervelen zich en hangen op straat rond, halen kattenkwaad uit, stelen of snuiven lijm! Eten
is schaars en voor de meesten onbetaalbaar. De maaltijd op school is verplicht maar ook meteen een
reden om te zorgen dat je naar school kunt. Een kind met een volle maag leert beter dan een
hongerig kind. Van alle kanten dus een grote nood en een reden voor Stichting HOGAR om hulp te
bieden.
Jaarlijks bezoekt de voorzitter van Stichting HOGAR de projecten in Colombia en overlegd met het
HOGAR team in Colombia wat er te doen staat. Besloten werd San Nicolas te helpen en een nieuwe
school te bouwen. HOGAR beschikt over een gratis architect en bouwkundig ingenieur. De
bouwvergunning duurde bijna een jaar! Vanaf 2010 is men gaan breken en bouwen, waarbij de
leerlingen in diverse kleine pandjes in de omgeving les kregen. Inmiddels is de begane grond en de 1e
verdieping in gebruik. Om toch diverse lokalen te maken zodat elke klas er in past zijn er gipswanden
geplaatst. De fundering is geschikt voor 3 etages! Aangezien Stichting HOGAR meerdere scholen
heeft gebouwd gaat het meeste geld naar de continuering van deze goed functionerende scholen en
moet San Nicolas wel eens wachten totdat er weer wat extra geld binnenkomt.
De bouwplannen zijn 3 verdiepingen elk met sanitaire voorzieningen, een keuken voor de bereiding
van de, door de overheid verplichte, middagmaaltijd, schoolborden, goede stoelen en lessenaartjes,
een lerarenkamer voor de administratie etc. Een complete school zoals wij die in Nederland kennen
kan daar ook. Stichting HOGAR heeft gedurende zijn lange bestaan van ruim 30 jaren 5 nieuwe
scholen gebouwd en heeft hiermede tienduizenden kinderen scholing kunnen bieden.
Zodra de bouw volledig is gerealiseerd gaat San Nicolas aan 550 kinderen een plaats bieden! Op de
zaterdagen biedt San Nicolas aan 200 studenten uit de buurt extra lesruimte. Op de zondagen krijgen
200 alfabetische ouders van leerlingen van de school ook les. Totaal zullen er 950 mensen les gaan
krijgen in de San Nicolas school!!
Kortom een project om uitermate trots op te zijn!
Hans Kersten, voorzitter en oprichter van Stichting HOGAR.

