Onder de indruk zijn de Nederlandse vrienden over de school in
Holguin

Buitenlanders zijn altijd verrast en onder de indruk van de ontmoeting met de arbeiders en studenten
van de speciale onderwijsschool "Le Thi Rieng", in deze stad van Holguín, voor de eenheid, organisatie,
enthousiasme, vreugde en zichtbare resultaten sinds aankomst; en wanneer ze vertrekken, ervaren ze
het gevoel dat ze een leven lang bekend zijn geweest, zoals de Nederlandse dame Mieke Rutjens mij
bekende met de medeplichtige toestemming van haar echtgenoot Gerard.
De tijd verstreek zonder het te beseffen, de ondersteunende vriend vertelde me glimlachend, via de
charismatische tolk Carlos Lang, na een aantal klaslokalen te hebben bezocht, waar ze de zorg waarderen
waarmee kinderen met speciale educatieve behoeften in verband met intellectuele handicaps worden
verzorgd, bij te dragen aan de maatschappelijke integratie. Ze deelden ook met studenten die
landbouwwerk verrichten in de tuin en bij andere activiteiten die deel uitmaken van het uitgebreide
onderwijs dat ze ontvangen.
Eerder waardeerden de
bezoekers, vergezeld
door Iván Fernández,
een ambtenaar van de
provinciale delegatie
van het Cubaanse
Instituut voor
Vriendschap met de
Volkeren (Icap), de
kwaliteit van de
schoolochtend, waarin
algemene informatie
werd verstrekt over de
activiteiten van de
campus, de
efemeriden; ze eisten in
koor de beëindiging van de imperialistische blokkade tegen Cuba en eisten de vrijlating van de
voormalige Braziliaanse president Lula da Silva, als onderdeel van de "We Have Memory" -dag.

Norge Escobar Claro, directeur van het centrum, informeerde het Nederlandse stel over de
bijzonderheden van een school die een referentie is in School Improvement, is uitgeroepen tot een
"Martian Collective" voor vier opeenvolgende jaren en is een voorbeeld in de relatie met de families van
de studenten, de gemeenschap waar het zich bevindt, evenals met organismen, organisaties en
instellingen van het grondgebied.
Vervolgens kregen bezoekers toegang tot een video en verschillende foto's, die de werking van de school
in kaart brachten, inclusief vervoer van en naar het gebouw, evenals andere ondersteunende activiteiten
georganiseerd door het adres van het centrum; het beoefenen van een aantal gerelateerde sporten,
lesgeven in de klas volgens de kenmerken en behoeften naar leeftijd en mate van beperking, en deelname
aan culturele en recreatieve activiteiten.
De Nederlandse vrienden, die in
de afgelopen vijf jaar donaties
hebben gedaan aan huizen van
kinderen zonder subsidiaire
bescherming, van ouderen en
andere gezondheids- en
onderwijscentra, zijn niet gestopt
met kijken naar de fysieke
omstandigheden van de campus,
gezien de economische situatie
van het land, omdat ze echt
onopgemerkt blijven vóór zoveel
aangename indrukken van goed
onderwijs, cultuur, harmonie,
eenheid van actie en vreugde, waaraan de permanente dankbaarheid van de familieleden is toegevoegd.
Met bijna 30 jaar exploitatie heeft de "Le Thi Rieng" de essentie, zei de ervaren directeur Norge Escobar
Claro, omdat het personeelsbestand compleet is, inclusief leraren, assistenten en specialiteiten; er zijn de
nodige materiële middelen; We hebben de steun van families, organisaties en ons onderwijssysteem. Dit
is het werk van de revolutie, waar de mens de prioriteit heeft, concludeerde hij.
In de tijd dat ze naar Cuba
kwamen, zijn ze al bevestigd door
deze Nederlandse vrienden,
gevangen in de realiteit die wordt
geleefd op dit Caribische eiland,
waar vrede, liefde, eenheid en
solidariteit hun beste vlag
vormen.

Impresionados amigos holandeses con colectivo de escuela en
Holguín
Siempre sorprende e impresiona a los visitantes foráneos el encuentro con los trabajadores y estudiantes de la escuela
de enseñanza especial “Le Thi Rieng”, de esta ciudad de Holguín, por la unidad, organización, entusiasmo, alegría y
resultados, que saltan a la vista desde la llegada; y al marcharse, experimentan la sensación de que los conocen de toda
la vida, como me confesó la señora holandesa Mieke Rutjens, con el cómplice consentimiento de su esposo Gerard.
Se nos fue el tiempo sin darnos cuenta, me dijo sonriente la solidaria amiga, por intermedio del carismático intérprete
Carlos Lang, después de haber recorrido algunas aulas, donde apreciaron el esmero con que son atendidos los menores

con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades intelectuales, para contribuir a su inserción en la
sociedad. También compartieron con alumnos que realizaban labores agrícolas en el huerto y en otras actividades que
forman parte de la educación integral que reciben.
Anteriormente, los visitantes acompañados por Iván Fernández, funcionario de la delegación provincial del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), apreciaron la calidad del matutino escolar, en el cual se brindó una
información general sobre las actividades del plantel, las efemérides; reclamaron a coro el cese del bloqueo imperialista
contra Cuba y exigieron la liberación del expresidente brasileño Lula da Silva, como parte de la Jornada “Tenemos
Memoria”.
Norge Escobar Claro, director del centro, informó al matrimonio holandés las particularidades de una escuela que es
referente en el Perfeccionamiento Escolar, ha sido declarada “Colectivo Martiano” durante cuatro años consecutivos y es
ejemplo en la vinculación con las familias de los educandos, la comunidad donde está enclavada, así como con
organismos, organizaciones e instituciones del territorio.
Seguidamente, los visitantes accedieron a un video y diversas fotos, que grafican el funcionamiento de la escuela,
incluyendo la transportación desde y hacia ella, así como a otras actividades colaterales que organiza la dirección del
centro; la práctica de algunos deportes afines, la docencia en las aulas según las características y necesidades por edades
y grado de limitación, y la participación en actividades culturales y recreativas.
Los amigos holandeses, quienes en los últimos cinco años han hecho algunas donaciones a hogares de niños sin amparo
filial, de ancianos y otros centros de salud y educación, no detuvieron la mirada en las condiciones físicas del plantel,
dada la situación económica del país, porque realmente pasan inadvertidas ante tantas gratas impresiones de buena
educación, cultura, armonía, unidad de acción y alegría, a lo que se suma el permanente agradecimiento de los
familiares.
Con casi 30 años de explotación, la “Le Thi Rieng” cuenta con lo esencial, afirmó el experimentado director Norge
Escobar Claro, porque está completa la plantilla de trabajadores, incluyendo los maestros, auxiliares y las
especialidades; están los recursos materiales necesarios; contamos con el apoyo de las familias, organismos y nuestro
Sistema de Educación. Esta es obra de la Revolución, donde la prioridad la tiene el ser humano, concluyó.
En el tiempo que llevan viniendo a Cuba, ya lo han corroborado estos amigos holandeses, atrapados por la realidad que
se vive en esta isla caribeña, donde la paz, el amor, la unidad y la solidaridad constituyen su mejor bandera.

