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Het	  engeltje	  dat	  even	  gedag	  kwam	  zeggen

Fris	  en	  lentegroen	  was	  de	  morgen	  
Toen	  het	  engeltje	  op	  aarde	  landde	  en	  

Haar	  vleugeltjes	  sloot.
Met	  haar	  liefdevolle	  blik	  keek	  ze	  om	  zich	  heen,

Omsloten	  door	  een	  warm	  licht.
Het	  was	  heerlijk	  genieten	  als	  ze	  bij	  ons	  was.	  

We	  leerden	  haar	  kennen	  en	  zorgden	  voor	  haar.

Tot	  ze	  op	  een	  morgen	  heel	  vroeg
haar	  vleugeltjes	  weer	  naar	  de	  hemel	  richAe	  

en	  erheen	  vloog...

Met	  een	  verdriet	  dat	  nog	  verder	  dan	  de	  hemel	  reikt,	  
liet	  ze	  ons	  achter.

Maar	  niet	  voor	  eeuwig.

Ze	  liet	  ons	  haar	  glimlach,	  
haar	  woorden	  en	  haar	  daden.

Daarom	  zijn	  we	  dankbaar
dit	  engeltje	  gekend	  te	  hebben.

Ook	  al	  heeD	  ze	  nu	  de	  aarde	  verlaten
waar	  dromen	  ons	  doen	  leven	  en	  hopen	  .

Een	  engeltje	  kwam	  even	  gedag	  zeggen
Maar	  haar	  energie	  

blijD	  bij	  ons.

Carolina,	  we	  missen	  je.	  We	  missen	  je	  lachen,	  je	  kracht	  en	  je	  grote	  plannen	  
om	  de	  wereld	  te	  verbeteren;	  Je	  blij>	  voor	  al?jd	  in	  ons	  hart.

Deze maand hebben we ook een minder leuk verhaal te vertellen. Een van de 
kinderen die steeds enthousiast naar de activiteiten kwam, is onlangs overleden bij 
een heel ongelukkig auto-ongeval. 

De kinderen van Jrimitos hebben een boodschap voor haar geschreven die we in 
deze nieuwsbrief zeker ook een plaatsje willen geven.

Sayra Patricia Rodríguez
Gemeenschap:	  el	  Porvenir,	  Marcala
Lee5ijd:	  11	  jaar
Scholingsgraad:	  5de	  leerjaar

Al	  1	  jaar	  en	  2	  maand	  doe	  ik	  mee	  aan	  de	  ac?viteiten	  van	  jrimitos	  (?jd	  dat	  jrimitos	  ac?ef	  is	  
in	  de	  gemeenschap	  el	  Porvenir)

Waarvan	  hou	  	  je	  het	  meest	  in	  je	  gemeenschap?
dat	  er	  veel	  bomen	  zijn,	  mijn	  buren	  zijn	  heel	  goed	  en	  we	  spelen	  veel	  met	  de	  kinderen

Waarvan	  hou	  je	  niet	  in	  je	  gemeenschap?
Dat	  de	  school	  ver	  gelegen	  is	  en	  ik	  dus	  hele	  dagen	  moet	  wandelen.	  Wanneer	  het	  regent	  is	  
er	  veel	  slijk	  en	  dus	  worden	  mijn	  schoenen	  vuil	  en	  ik	  word	  helemaal	  nat.	  Hier	  hebben	  we	  
geen	  elektriciteit,	  dus	  ‘s	  avonds	  is	  alles	  donker	  en	  kan	  ik	  niet	  spelen.	  In	  mijn	  huis	  woon	  ik	  
enkel	  met	  mijn	  mama	  en	  mijn	  broers	  en	  zussen,	  mijn	  andere	  familie	  woont	  heel	  ver.	  
Omdat	  ze	  in	  een	  andere	  gemeenschap	  wonen,	  zie	  ik	  hen	  niet	  zo	  vaak.

Wat	  vind	  je	  van	  Jrimitos?
Spelen	  vind	  ik	  leuk	  en	  ik	  leer	  ook	  andere	  spelletjes.	  	  Ik	  vind	  het	  ook	  leuk	  om	  te	  knutselen	  
en	  om	  te	  leren	  hoe	  dingen	  te	  maken	  uit	  recycleerbaar	  afval.	  	  Ik	  vind	  het	  leuk	  om	  te	  leren	  
wat	  organisch	  en	  niet	  organisch-‐afval	  is.	  Bij	  jrimitos	  heb	  ik	  geleerd	  geen	  vuile	  woorden	  te	  
gebruiken	  tegen	  de	  andere	  kinderen.	  Ik	  heb	  geleerd	  	  respect	  	  te	  hebben	  en	  goed	  voor	  de	  
anderen	  te	  zorgen.	  

Waarvan	  ben	  je	  soms	  bang?	  
‘s	  Avonds	  alleen	  wandelen,	  want	  het	  is	  
helemaal	  donker.	  Veel	  regen	  of	  een	  orkaan	  
doen	  me	  schrikken	  want	  mijn	  huis	  is	  niet	  van	  
hout	  (ook	  niet	  van	  baksteen).Als	  het	  heel	  hard	  
waait,	  kunnen	  bomen	  omvallen	  en	  op	  ons	  of	  op	  
ons	  huis	  vallen	  als	  we	  aan	  het	  slapen	  zijn.	  

Want	  denk	  je	  over	  de	  regering?
De	  president	  zegt	  dat	  hij	  ons	  gaat	  helpen	  maar	  hee5	  ons	  nog	  nooit	  geholpen.	  De	  
burgemeester	  helpt	  ons	  wel,	  elk	  jaar	  zendt	  hij	  piñatas	  en	  snoepjes	  om	  de	  dag	  van	  het	  
kind	  te	  vieren	  op	  school.	  



DAG VAN DE VOEDSELZEKERHEID
Een	  fes'val	  georganiseerd	  door	  Jrimitos,	  samen	  met	  

SEFCA,	  ACJ,	  oficina	  de	  seguridad	  alimentaria.

In	  de	  voormiddag:	  loopwedstrijd.

Poppenkast,	  gepresenteerd	  door	  Jrimitos:	  over	  het	  

belang	  van	  de	  proteïnen	  in	  het	  voedsel.

Verder	  was	  er	  ook	  een	  voorstelling	  van	  de	  granen,	  

fruit	  en	  groenten	  die	  men	  op	  een	  ecologische	  

manier	  produceert	  in	  marcala.	  De	  kinderen	  leerden	  

meer	  over	  gezond	  voedsel.

Kinderen	  die	  al	  een	  langere	  Mjd	  aan	  de	  acMviteiten	  

van	  Jrimitos	  deelnemen,	  houden	  ervan	  om	  mee	  

spelen	  te	  organiseren.	  Ze	  vinden	  het	  leuk	  om	  de	  

verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  en	  een	  spel	  te	  

coördineren.	  Die	  mogelijkheid	  hadden	  ze	  op	  de	  dag	  

van	  de	  voedselzekerheid	  en	  met	  vol	  enthousiasme	  

namen	  ze	  die	  uitdaging	  aan.	  



	  ‘s	  Middags	  coördineerden	  de	  kinderen	  van	  Jrimitos	  enkele	  
wedstrijdjes	  	  van	  gezelschapspelen	  en	  andere	  spelletjes:

Karol: LeeuwenKAREN: TOREN VAN PISA

LUIS: BOWLINGARNOLD: BINGO

CARLOS: OXO en MIKADO

DANIELA: GALGJE



Jesús Emanuel Argueta

Gemeenschap:	  Pavas,	  Santa	  Maria
Lee5ijd:	  10	  jaar	  
Scholingsgraad:	  4de	  leerjaar
Ik	  hoor	  al	  2jaar	  en	  een	  half	  bij	  de	  groep	  Jrimitos

Waarvan	  hou	  je	  het	  meest	  in	  je	  gemeenschap?
ik	  vind	  het	  leuk	  dat	  er	  bergen	  zijn	  met	  heel	  veel	  bomen,	  waar	  ik	  kan	  gaan	  spelen.	  
Met	  de	  andere	  kinderen	  van	  de	  berggemeenschap	  kunnen	  we	  na	  school?jd	  gaan	  
voetballen.	  De	  school	  is	  dicht	  bij	  mijn	  huis	  en	  dus	  moet	  ik	  niet	  veel	  wandelen.	  

Waarvan	  hou	  je	  niet	  in	  je	  gemeenschap?
De	  kinderen	  vechten	  veel	  als	  we	  in	  groep	  aan	  het	  spelen	  zijn.	  Vanaf	  dat	  we	  
verliezen,	  beginnen	  ze	  te	  vechten.	  	  Zaterdag	  vind	  ik	  het	  niet	  leuk	  in	  mijn	  dorp,	  want	  
er	  is	  feest,	  en	  de	  mensen	  zijn	  dan	  vaak	  dronken.	  	  Als	  ze	  dronken	  zijn,	  beginnen	  
jongeren	  en	  volwassenen	  	  te	  vechten	  met	  machetes	  en	  moeten	  we	  vluchten.

Wat	  vind	  je	  van	  Jrimitos?
Ik	  vind	  het	  leuk,	  want	  ik	  heb	  de	  mogelijkheid	  
om	  te	  spelen	  en	  andere	  spelletjes	  te	  leren.	  
En	  wanneer	  we	  verliezen,	  mogen	  we	  niet	  
vechten!

Waarvan	  ben	  je	  soms	  bang?
Dronken	  mensen	  met	  hun	  machetes.	  En	  als	  
ik	  	  het	  nieuws	  hoor	  of	  zie	  over	  Honduras	  op	  
tv,	  schrik	  ik	  van	  de	  vele	  moorden	  van	  de	  
mareros	  (straatbendes)

Want	  denk	  je	  over	  de	  regering?
Ik	  denk	  dat	  het	  goed	  is	  want	  ze	  hebben	  
hulpmiddelen	  gegeven	  aan	  de	  mensen	  die	  
geen	  geld	  hebben.	  	  Maar	  aan	  de	  kinderen,	  
aan	  ons,	  hebben	  ze	  nog	  steeds	  niets	  
gegeven.

EZEQUIEL
geboren op 20 september 2010.
Zijn trotse mama is niemand 
minder dan onze fantastische 

medewerker Dinora.




