
Beste Alalay-sympathisanten,  

 

Met vertraging van een maand, presenteer ik jullie in naam van vereniging “Que te vaya bien” een 

nieuwe nieuwsbrief! De vertraging is te wijten aan het bezoek van mijn ouders aan Bolivia. Ze 

hebben drie weken vertoefd in Bolivia. We hebben een mooie reis achter de rug! Voor foto’s en 

video’s zijn jullie altijd welkom op Wijerken 16 in Lommel om eens een kijkje te nemen. Ook hebben 

ze een bezoekje gebracht aan Alalay. Hun getuigenis vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief! 

Daarnaast volgt er informatie over de activiteiten in Alalay Santa Cruz, een getuigenis over het 

vrijwilligerswerk van Anne en Sofie, de acties in België ten voordele van Alalay en ten slotte wat info 

over de samenwerking met Solidariteit Om Leven VZW.  

 

1. Activiteiten in Alalay Santa Cruz  

 

De kinderen hebben in juli twee weken wintervakantie gehad. Vandaar dat we een groot 

samenlevingsmoment georganiseerd hebben: de kinderen van het jongens- en meisjestehuis zijn 

afgezakt naar de aldea (het kinderdorp nabij El Torno). Vandaar dat alle kinderen van tweede, derde 

en vierde fase, drie dagen samen hebben kunnen spelen, ravotten, sporten, bezinnen, etc. Ook voor 

de werknemers en vrijwilligers van Alalay was het een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren 

kennen. Er is een groot voetbaltornooi georganiseerd geweest, er zijn mensen van de kerk komen 

spreken, ze hebben heerlijk gegeten: van hotdogs, over pindasoep tot pikante kip met gegiste 

aardappels. Kortom het was een groot feest! 

 

 
 

Wat de werking van Alalay Santa Cruz betreft, zijn we meer en meer aan het focussen op het 

samenwerken met andere NGO’s die met dezelfde doelgroep werken. We vormen een sociaal 

netwerk waardoor we kunnen wegen op het beleid met betrekking tot de kinderen die in 

straatsituatie leven in Santa Cruz. Bovendien worden we op die manier serieuzer genomen door 

grote organisaties zoals UNICEF en andere grote Europese donateurs.  

 

Zo is er geld vrijgemaakt voor een “censo” van de straatkinderen in Santa Cruz. Om de 11 jaar wordt 

er in Bolivia een “censo” gehouden, wat een grote volkstelling is. Vele Bolivianen hebben geen 

identiteitskaart of geboorteakte. Daardoor is het nodig om af en toe de mensen te tellen. Naast het 

tellen op zich, wordt er in de “censo” naar meer informatie gevraagd over afkomst, aantal kinderen, 

opleiding, etc. Zo probeert de regering een beeld te maken van de bevolking. In de klassieke “censo” 

missen ze een deel van de bevolking door twee grote redenen: de mensen leven te afgelegen op het 

platteland of de mensen leven op straat. Daardoor hebben we eigenlijk geen goed beeld van hoeveel 

kinderen er precies in straatsituatie leven in Bolivia.  

 



Dankzij het werken in sociale netwerken met andere NGO’s hebben we nu de mogelijkheid en de 

middelen om een grote telling te organiseren van de kinderen die in straatsituatie leven. Ook Alalay 

zal daaraan meewerken. De “senso” zal doorgaan in oktober.  

 

2. Getuigenissen 

 

Anne Boijmans en Sofie Bertels, respectievelijk een Nederlandse en Belgische kennis, zijn in juli 

afgereisd naar Santa Cruz om voor vier weken vrijwilligerswerk in Alalay te doen. Hun getuigenis lees 

je hieronder. Daarnaast vind je ook een getuigenis van mijn ouders over hun bezoek in Alalay.  

 

Mijn ervaring in de aldea 

Anne Boijmans 

 

Ik heb vier weken in de aldea gewerkt als vrijwilliger, dit was een hele mooie tijd, maar soms ook erg 

heftig en intensief. De kinderen zijn super lief en vinden het erg leuk als er vrijwilligers zijn, dus dat 

was een heel fijn gevoel. Het lastige was dat ik de taal niet goed beheers en dat communiceren 

daardoor erg moeilijk kon zijn. In de loop van de tijd ging dat wel steeds beter! Verder hebben de 

kinderen al vrij veel te doen; school, huiswerk en klusjes. Het was dan ook moeilijk echte activiteiten 

te plannen met ze, maar er gewoon zijn en af en toe een spelletje spelen was al genoeg. Ik heb met 

mijn gitaar ook veel kunnen doen, ze vinden muziek geweldig en dat is heel leuk om te zien! Het is 

fijn om te zien dat je daarmee een lach op hun gezicht kan toveren. Het is een hele ervaring geweest, 

van ups and downs, af en toe kon ik me heel nutteloos voelen en wilde ik er meer uithalen, op 

andere momenten was er zoveel te doen dat je blij was dat je kon bijdragen! Ik ben heel blij dat ik 

deze uitdaging ben aangegaan en heb er ook zeker veel van geleerd. Niemand kan dit ooit meer van 

mij afpakken! 

 

 
 

Getuigenis 

Sofie Bertels  

 

In totaal heb ik vier weken vrijwilligerswerk gedaan in de Aldea van Alalay. Het waren vier weken met 

ups en downs. Het ene moment had ik het gevoel van "nu kan ik iets voor hen betekenen" en het 

andere moment geraakte ik er niet toe en wilde ik meer proberen te doen, dit lag ook voor een deel 

aan het feit dat ik amper een woord Spaans sprak. Gelukkig kon ik regelmatig op de hulp van andere 

vrijwilligers rekenen. 

 



Naar mijn mening biedt Alalay de kinderen een goede thuis. Ze krijgen warmte, aandacht, opvoeding, 

een goed onderdak, ... Soms vergat ik wel eens dat dit een thuis is voor de kinderen en niet gewoon 

een "zomerkamp". De kinderen hebben elk een goed hart, maar omwille van hun verleden hebben 

sommigen het wat moeilijker om hun gevoelens te tonen. 

 

Ik raad vrijwilligers in spe aan om toch zeker de nodige basis Spaans te leren voor hun vertrek. Het 

was een zeer leerrijke ervaring die ik nooit meer zal vergeten! 

 

Getuigenis 

Wim Geerts en Mieke Van der Vaerent (ouders van Eva)  

 

Afgelopen juli zijn we bij onze dochter Eva in Bolivië op bezoek geweest. Het heeft diepe indruk op 

ons gemaakt, niet alleen vanwege het samenzijn met haar en met de lieve mensen bij wie ze woont, 

maar ook vanwege het land,  vanwege de mensen (naar ons idee het vriendelijkste volk dat we ooit 

ervaren hebben), en vooral vanwege ons bezoek aan Alalay. 

We zijn op drie plaatsen geweest: het jongenstehuis en het meisjestehuis (beide 2
e
 en 4

e
 fase, in 

Santa Cruz zelf) en in “de aldea” (3
e
 fase, bij El Torno, 40 km van Santa Cruz). 

Wat ons op alle drie de plaatsen het meest trof, waren de kinderen zelf.  Aan de manier waarop ze je 

benaderen merk je, dat ze heel wat meegemaakt hebben. Ze maken een te zelfstandige indruk, ze 

komen als het ware te volwassen over. Alsof ze door hun verleden hun kindzijn al achtergelaten 

hebben. En tegelijk, als je hen iets beter hebt leren kennen en ze je gaan vertrouwen, merk je hun 

grote behoefte aan vertrouwen, warmte en geborgenheid. Zoals Jairo, de bevlogen directeur van de 

aldea, het uitdrukte: “We willen ze vooral ook hun kindertijd teruggeven”. 

En dat is wat ook diepe indruk maakt: de betrokkenheid van de opvoeders en alle anderen die met 

en voor de kinderen werken. Ze worden duidelijk gedreven door hun liefde voor die jongens en 

meisjes! Dat is ook echt nodig voor de zware en verantwoordelijke  taak, waar ze voor staan. Doe het 

maar eens, telkens weer 7 dagen aan een stuk, 24 op 24, een twaalftal van deze getraumatiseerde 

jongeren met hun vaak lastige gedrag onder je hoede nemen!  

Aangenaam trof ons daarom ook hoe verzorgd alle drie de tehuizen en de terreinen eromheen er bij 

lagen. De kinderen worden daarbij ook op hun verantwoordelijkheid gewezen, ze poetsen alle 

ruimtes zelf, hun kamers waren keurig op orde. 

Onze trots om de steun die Eva daar levert is er alleen maar groter door geworden.  En het motiveert 

ons om vanaf hier hulp te blijven leveren, waar we maar kunnen! 

 

 



3. Acties in België ten voordele van Alalay  

 

Er zijn afgelopen maanden heel wat acties gebeurt in België! Het is altijd hartverwarmend om de 

steun en inzet te ervaren van mensen uit mijn thuisland!  

 

Zo hebben we allereerst in mei een grote gift ontvangen van een Belgische familie. Hun dochter, 

Fanny, heeft haar stage voor de hogeschool Gent, volbracht in een andere Boliviaanse organisatie. 

Twee vriendinnen van haar, Sybille en Leonie, hebben hun stage in Alalay Santa Cruz gedaan, tevens 

voor de hogeschool Gent. Vandaar dat de ouders van Fanny op bezoek geweest zijn bij ons. Geraakt 

door wat ze zagen, hebben ze besloten om een handje bij te steken. Heel erg bedankt!  

 

 De tweede grote gift die we hebben mogen ontvangen, komt uit een school in Oostenrijk. Een 

lerares is op bezoek gekomen in het jongenstehuis en heeft besloten om een inzamelingsactie te 

organiseren op haar school. Wir danken Ihnen sehr viel! 

 

Ook heeft mijn nonkel Dirk ervoor gezorgd dat een deel van de opbrengst van de vastenactie van zijn 

school: de Westakker in Beverlo, aan Alalay bezorgd is. Dit geld werd verzameld tijdens een 

vastenmarkt waar de kinderen oude spulletjes verkopen, spelletjes organiseren, cake bakken, 

frisdrank verkopen,... De kinderen kregen uitleg over de situatie van de kinderen in Alalay en konden 

zich op die manier verbinden met hun leeftijdsgenootjes in Bolivia. Bedankt nonkel Dirk, en een hele 

hartelijke dank aan de leerlingen van de Westakker!  

 

Naast al deze mooie afgelopen acties, staat er een grote actie op touw van het Sint-Maria te 

Neerpelt. Er staat een groot project op poten dat een jaar zal duren, ten voordele van Alalay. Ik ben 

benieuwd naar wat de leerlingen van het Sint-Maria voor ons in petto hebben en we kijken uit naar 

de samenwerking!  

 

Ten slotte kan ik jullie vertellen dat mijn neef Herjan aan een site aan het werken is voor vereniging 

Que te vaya bien. Daar zal meer info te vinden zijn over de werking van de vereniging, Alalay, Sol 

VZW, etc. Daarnaast vind je er foto’s en video’s, info over Bolivia, interessante links, etc. Bedankt 

voor de inzet Herjan!  

 

4. Samenwerking Solidariteit Om Leven VZW  

 

Dan rest mij ten slotte nog een woordje uitleg te geven over de samenwerking met SOL VZW. We 

werken met deze VZW samen omdat zij over de bevoegdheid beschikken om fiscale attesten aan 

onze donateurs uit te reiken. Aan de hand van het fiscaal attest kunnen jullie tot de helft van je gift 

terugtrekken van de belastingen!  

Voor de Nederlandse donateur is er de mogelijkheid om een ontvangstbewijs toegestuurd te krijgen 

in plaats van een fiscaal attest. Dit bewijs zou voldoende moeten zijn om ook in Nederland de gift te 

kunnen aftrekken van de belastingen. 

 

Om recht te hebben om dit fiscaal attest moet er in totaal jaarlijks minstens 40 euro gestort worden. 

Voor (jaarlijkse) giften lager dan 40 euro wordt geen attest opgesteld.  

 

De giften dienen gestort te worden op volgend rekeningnummer: 

 

IBAN: BE 11 7350 1646 6948 

BIC: KREDBEBB 

 

Naam en adres begunstigde: SOL VZW, Stijn Streuvelsstraat 7, BE 3920 Lommel  

 



Bij deze storting is het belangrijk dat je op een aantal dingen let:  

• Je moet als mededeling “Que te vaya bien” invullen. Zo weten de mensen van SOL VZW dat 

de gift aan ons gericht is.  

• Je moet je voor- en achternaam invullen. En je eigen adres correct invullen. Aan de hand van 

deze gegevens stelt SOL VZW het fiscaal attest op.  

 

De eerste internationale betaling via SOL VZW aan Alalay is gebeurd! We hebben al 2000 euro 

kunnen overschrijven. In de volgende nieuwsbrief laat ik jullie weten wat we in Alalay met dit geld 

hebben kunnen realiseren!  

 

Heel erg bedankt voor jullie blijvende steun en interesse! Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie 

ons altijd mailen op vzwquetevayabien2013@gmail.com. Of je kan me toevoegen op Facebook of 

skype (eva_geerts).  

 

Heel veel groetjes vanuit (het wat koudere) Santa Cruz!  

 

Eva  


