Beste Alalay-sympathisanten,
Het is weer tijd voor een nieuwsbrief! Er is weer heel wat gebeurd in Alalay de afgelopen maanden
en er staat nog meer te gebeuren. Hieronder volgt een update over mijn toekomstplannen in Alalay,
de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk in België , de nieuwe samenwerking die we
gevormd hebben met een plaatselijke universiteit en tot slot een overzicht van de verschillende
projecten.
1. Mijn toekomstplannen in Alalay
In november en december heb ik een job gezocht
in Bolivia. Na wat praten met hermano Paul, de
coördinator van de aldea in El Torno, besloot ik
om mijn kans te wagen bij Alalay. En dus zal ik
vanaf 1 maart aan de slag gaan voor Alalay Santa
Cruz. Ik ga verantwoordelijk zijn voor de
fondsenwerving, de begeleiding van de vrijwilligers
en het coördineren van projecten zowel voor het
preventie- als het beschermingsprogramma. Het is
een grote uitdaging, maar ik heb er heel veel zin
in! Met name de fondsenwerving wordt belangrijk. Onlangs heeft de directie van La Paz meegedeeld
aan Santa Cruz dat ze zelf geld moeten zoeken om de werknemers in Alalay Santa Cruz te betalen. Dit
vanwege enkele grote donateurs die zich teruggetrokken hebben. Gisteren belde ik met Francis, een
opvoedster in Alalay en goede vriendin van mij. Ze vertelde me dat de lonen ondertussen weer drie
maanden niet worden uitbetaald. Voor hen met een spaarpotje is dat geen ramp, Francis zat echter
even met haar handen in het haar. Gelukkig lopen de winstgevende projecten steeds beter en beter.
De winst is verre van groot genoeg om lonen voor een 30-tal personen uit te betalen (inclusief het
mijne binnenkort), maar alle beetjes helpen!
2. Oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) in België
Samen met Katrien, Jennifer en Steffi ben ik een VZW aan het oprichten. Deze drie dames hebben
afgelopen maanden hun stage psychologie afgerond in Alalay La Paz. Ze zijn net als ik enthousiast
teruggekomen en willen zich graag verder inzetten voor Alalay in België. Half februari zal de
stichtingsvergadering van de VZW plaatsvinden,
want Steffi is nog aan het genieten van alles wat
Zuid-Amerika te bieden heeft op haar rondreis.
Onze vereniging stelt zich tot doel: “tegemoet
komen aan de noden en behoeften van families en
kinderen in situatie van armoede in Bolivia”. Hiertoe
zal de vereniging initiatieven, projecten en nietgouvernementele organisaties in Bolivia
ondersteunen ten voordele van families en kinderen
in situatie van armoede, zowel op sociaal,
Steffi, Jennifer en Katrien
psychologisch als financieel vlak.

Het oprichten van een vzw brengt veel voordelen met zich mee:
•
•
•

Een VZW is verplicht om jaarlijks een jaarrekening neer te leggen. De transparantie naar de
donateurs is op die manier verzekerd.
Via de VZW zullen we subsidies kunnen aanvragen bij de provincies, de Koning
Boudewijnstichting, etc.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om fiscale attesten uit te reiken. Als we hier zelf het
mandaat over willen krijgen, is het een lange administratieve weg. Toch zijn er
mogelijkheden om ons als VZW weer bij een andere VZW aan te sluiten, die hiertoe wel
bevoegd is of om projectgewijs via de Koning Boudewijnstichting te werken.

We houden jullie zeker op de hoogte van de vorderingen hieromtrent!
3. Samenwerking Vrije Universiteit Gabriel René Moreno
We hebben een paar projecten lopen met studenten van een plaatselijke universiteit in Santa Cruz.
Allereerst zijn er studenten van de faculteit communicatiewetenschappen langsgekomen om een
promovideo voor Alalay El Torno in elkaar
te steken. Op YouTube kun je het filmpje
vinden door “Video Oficial Alalay El Torno”
in te geven of via volgende link:
www.youtube.com/watch?v=kffAlNAcCZs.
Er is Nederlandstalige ondertiteling
beschikbaar, deze kun je activeren door op
het balkje onderaan te klikken.
Ten tweede hebben studenten van de
faculteit ingenieurswetenschappen een
kiosk gebouwd aan de drukke weg dichtbij
de aldea. Dankzij deze kiosk gaan de oudste
kinderen onze producten kunnen verkopen: de meubels en
souvenirs van het timmeratelier, broodproducten van de
bakkerij, kwarteleieren, melk en melkproducten van onze
koeien, etc.
Tenslotte is er een professor van de landbouwingenieurs ons
komen helpen met het inrichten van de groentetuintjes en de
kweek van wormen, die gebruikt worden om de meststoffen
(de vlaaien van onze koeien) te optimaliseren. Bovendien heeft
hij ons beloofd dat hij halfjaarlijks een thesisstudent naar de
aldea gaat laten komen om onze “boerderij” te optimaliseren.
We beschikken immers over heel wat grond, koeien, kwartels,
kippen, groentetuin, werkende handen, etc. Maar ook over
heel wat uitdagingen: watertoevoer, afstemmen van de
verschillende projecten, kosten-batenanalyses, etc. De oudste
jongens zijn alvast trots want zij hadden de grootste en
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mooiste tomaat gekweekt van alle tuintjes.
4. Projecten
a. Bakkerij
De oudste kinderen staan elke dag vroeg op voordat
ze naar school vertrekken om te helpen in de bakkerij
of de grote keuken. Onlangs sprak ik met hermano
Paul en hij vertelde me dat Alalay een contract heeft
afgesloten met een psychiatrisch ziekenhuis in Santa
Cruz. Ze maakten al brood voor de aldea en de
tehuizen in de stad, maar nu gaan de handen nog
meer uit de mouwen gestoken moeten worden. Extra
machines zijn gekocht om aan de stijgende vraag te
voldoen. Ik vind het schitterend dat de
ondernemingsgeest in de medewerkers van Alalay
naar boven lijkt te komen!
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b. Timmeratelier
Het timmeratelier blijft op volle toeren lopen. Er blijven opdrachten binnenstromen en de meubels,
die worden afgewerkt, zijn elke keer weer schitterend.
c. Naaiatelier
De naaister heeft ontslag genomen vlak voor
kerstmis vanwege het lage loon en de moeilijke
werkuren. De kinderen zitten overdag immers op
school of in de huiswerkbegeleiding en de naaister
wou graag samenwerken met de kinderen, maar niet
’s avonds of in het weekend. Bij deze dus een oproep
aan alle mannen en vrouwen die handig zijn met
naald en draad: vrijwilligers in de aldea zijn meer dan
welkom! Ondertussen wordt er gezocht naar een
vaste vervangster.
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d. Koeien
We hebben twee nieuwe koeien en een stiertje
gekocht! In totaal zijn er nu zeven koeien en één stier
in de aldea. De nieuwe koeien zijn jonger dan de
andere koeien en hebben nog maar 1 kalfje
gekregen. Daardoor geven ze nog niet zo veel melk
als een koe die al 3 of 4 kalfjes heeft gekregen. Het
voordeel is dat we deze koeien langer bij ons kunnen
houden, waardoor we minder moeten verhandelen.
Isidro de koeienmelker, ik en Emilio de timmerman

Dankzij de stier zullen de koeien ook niet meer
verplaatst moeten worden om gedekt te worden. Dit
betekende immers een grote kost in het project.
Iedereen is blij met de investering, behalve hermano
Isidro, hij moet immers de koeien elke dag melken!
Negra heeft trouwens haar vijfde gezonde kalfje op de
wereld gezet. Het kalfje zal verkocht worden.
Bovendien denk ik dat we Elsi ook nog zullen verkopen,
omdat ze niet zo veel melk geeft, waardoor ze relatief
duur is in onderhoud.
e. Kwartelproject
Jairo heeft 1300 kwartels aangekocht. Het pilotproject is goed verlopen. We hopen nu dat we de
kwarteleitjes verkocht gaan krijgen in de kiosk. Kippen heeft iedereen in El Torno en er is een
overaanbod aan kippeneieren. Wij zijn de enige die kwartels kweken in de buurt, dus we hopen daar
onze slag te kunnen slaan.
Ziezo, nu hebben jullie hopelijk weer een beeld van hoe Alalay ervoor staat. Als je meer vragen hebt
of eens een kijkje wilt komen nemen in de aldea, neem je maar contact met me op! Als je ons
financiële steun wilt geven, kan dat, zowel eenmalig als maandelijks, op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE52 0635 3216 8509

BIC: GKCC BE BB

Bedankt allemaal voor de blijvende interesse. Er zijn een hele hoop nieuwe ontwikkelingen in Alalay
ten voordele van de kinderen. Het is heerlijk om daar met jullie steun mede vorm aan te kunnen
geven.
Heel veel groetjes!
En wie weet tot ziens in Bolivia,
Eva

