Beste Alalay-vrienden,
Bij deze stuur ik jullie alweer de derde nieuwsbrief, die tevens ook de laatste
nieuwsbrief zal zijn van mijn eigen hand!
Ik kan jullie namelijk met trots meedelen dat vereniging “Que te vaya bien” is
opgericht. Samen met Katrien Corstjens, Steffi Pieters en Jennifer De Cremer, hebben
wij op 13 februari 2013 de stichtingsvergadering gehad. Voorlopig zijn we nog een
vereniging in oprichting. We zijn alles in het werk aan het stellen om officieel een
vereniging zonder winstoogmerk (VZW) te worden.
Waarom willen we ons graag inzetten voor vereniging Que te vaya bien? Alle vier zijn
we naar Bolivia gegaan en hebben we onze stage psychologie uitgevoerd bij Alalay.
Jullie weten dat ik inmiddels opnieuw naar Bolivië vertrokken ben om er als vaste
werknemer van Alalay de kinderen te ondersteunen. Maar ook Katrien, Steffi en
Jennifer wilden zich graag verder inzetten, want de kinderen blijven een speciaal plekje
in hun hart innemen. Daarom zijn we samen op zoek gegaan naar een manier om de
kinderen vanuit België optimaal te kunnen steunen, waarbij de oprichting van een
VZW ons de ideale manier leek. Katrien, Steffi en Jennifer zullen zich dus in België
volop inzetten om onze medemensen bewuster te maken van de situatie waarin deze
kinderen leven. Ze zullen dit onder andere doen door het delen van ons verhaal en
onze ervaringen. We zullen met de vereniging verschillende acties ondernemen om
geld in te zamelen. Slechts één hiervan is de organisatie van activiteiten waarbij alle
geïnteresseerden meer dan welkom zijn.
Onze eerste grote verwezenlijking is de aansluiting bij een andere VZW, genaamd
Solidariteit om Leven VZW. Deze VZW heeft de bevoegdheid 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. Vanaf nu wil ik jullie dan ook vragen om alle
giften te storten op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE 11 7350 1646 6948
BIC:

KREDBEBB

Naam en adres begunstigde: SOL VZW, Stijn Streuvelsstraat 7, BE 3920 Lommel
met duidelijke mededeling “Que te vaya bien”.
Als je een storting doet en een fiscaal attest wilt ontvangen, is het belangrijk om je
eigen adres goed in te geven. Zodat Sol VZW jaarlijks je attest kan opsturen naar het
opgegeven adres. Meer informatie hieromtrent vindt u in de bijlage!
Wij willen ons graag profileren als een zeer transparante vereniging. Het is de
bedoeling dat de donateurs en geïnteresseerden op regelmatige basis informatie
ontvangen. Dankzij het rechtstreekse contact tussen de andere stichters in België en

mij hier in Bolivia kan het geld in samenspraak met Alalay besteed worden aan de
hoogste noden en kan van dichtbij opgevolgd worden wat er gerealiseerd wordt.
Vanaf nu zal de driemaandelijkse nieuwsbrief dus ook door ons vieren worden
opgesteld met informatie over activiteiten en inzamelingsacties in België, nieuws uit
Bolivia, praktische info, etc.
In wat volgt vind je meer informatie over mijn nieuwe leven in Bolivia, de viering van
“dag van het kind” in Alalay, de financiële situatie in Alalay en de inzamelingsactie in
de Protestantse Kerk Brussel.

1. Eva in Bolivia
Op 26 februari 2013 raakten mijn voetjes weer Boliviaanse bodem, klaar voor weer
een heel nieuw avontuur in Santa Cruz Bolivia! Noemy, een vriendin van mij en
vroegere collega in Alalay, heeft een aangename kamer voor me geregeld bij een hele
fijne en liefdevolle familie. Ook Noemy huurt bij hen een kamer.
Na een paar dagen van uitrusten, matras en lakens kopen, eten, de familieleden leren
kennen, genieten van het zonnetje, begon ik aan mijn eerste werkdag in Alalay. Het is
een grote uitdaging om aan de slag te gaan binnen de organisatie onder een ander
statuut als “vrijwilliger”. Ik word weer kopje onder geduwd in de Boliviaanse cultuur.
Dankzij deze ervaring wordt mijn begrip elke dag weer een beetje groter. Bovendien
word ik nu ook meer geconfronteerd met de dagelijkse realiteit in Santa Cruz. Vroeger
woonde ik altijd in het vrijwilligershuis in de aldea, een veilige en beschermde
omgeving. Een kamer huren bij een bescheiden gezin in Bolivia, is een hele nieuwe
ervaring: mooi, maar hard. Ik ervaar het vooral als moeilijk vanwege het grote contrast
tussen mijn leven in België en mijn leven hier. Maar ik voel me dankbaar dat ik dit
allemaal mag meemaken.
Samen vierden we op 18 maart mijn 25ste verjaardag. Een heerlijke maaltijd van kip en
vlees op de BBQ, rijst en kaas, lekkere salades en Yuca werd ons voorgeschoteld. Het
was een geslaagd familiefeest!

2. Dia del niño (Dag van het kind)
Op 12 april is het dag van het kind in Bolivia. Met hulp van giften van een ex vrijwilligster, Kascha, hebben we een heus festijn op poten gezet. Er werden 9 spelen
in elkaar gestoken door de vrijwilligers. Telkens als de kinderen een spel goed
volbrachten, kregen ze nepgeld. Met dit nepgeld konden ze gefrituurde kip, ijs,
frisdrank van aardbeien, mandarijntjes, koekjes, chips, yuca, etc. kopen in de
geimproviseerde Alalay-winkel. Het was een super geslaagde dag! Naast de kinderen
hebben ook de volwassenen er intens van genoten.

3. Financiële situatie Alalay
Alalay werkt met twee grote programma’s: het beschermingsprogramma en het
preventieprogramma. In het beschermingsprogramma worden kinderen opgevangen
die op straat geleefd hebben en niet meer bij hun familie kunnen leven. In het
preventieprogramma worden families en kinderen begeleid waar het risico bestaat dat
de kinderen in straatsituatie zullen gaan leven.
De grootste financierder van Alalay heeft besloten om veel minder geld in te zetten in
het beschermingsprogramma en meer het preventieprogramma te gaan financieren.
Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor het beschermingsprogramma. De lonen
worden te laat uitbetaald. Zo zal ik zelf mijn eerste loon vermoedelijk eind mei of zelfs
eind juni pas ontvangen. Stap voor stap zal de financiering van het
beschermingsprogramma door deze financierder afgebouwd worden. In Alalay Santa
Cruz worden er op dit moment 91 kinderen opgevangen in het
beschermingsprogramma. Natuurlijk willen we hen kunnen verzekeren dat ze tot hun
18 jaar in Alalay kunnen blijven.
Als reactie op deze ontwikkelingen is er een groot budgetteringsplan op poten gezet
binnen Alalay. Daarnaast zijn we de productieve projecten aan het uitbouwen. Zo
leveren we bijvoorbeeld sinds 1 april brood aan een psychiatrisch ziekenhuis in Santa
Cruz. Maar de winst van de projecten en het budgetteren alleen gaat ons verre van
voldoende helpen.
Bij deze wil ik dus graag een oproep doen om een maandelijkse gift te storten op het
nieuwe rekeningnummer bij Sol VZW. Zodat we samen een zekerheid kunnen bieden
aan de kinderen van Alalay. Vergeet daarbij niet dat je vanaf nu de helft van je gift
kunt terugtrekken van de belastingen. Het zou een grote hulp betekenen voor ons
hier in Bolivia.

4. Inzamelingsactie Protestantse Kerk Brussel
Liesje, een goede vriendin van mij van de VUB, heeft een inzamelingsactie
georganiseerd in de Protestantse Kerk Brussel. Alalay werd uitgekozen als project om
te steunen tijdens de 40-dagen periode voor Pasen. In totaal hebben ze maarliefst 733
euro opgehaald. Bij deze wil ik hen graag nog eens extra bedanken voor de steun.
Als jullie extra vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren. Vanaf nu kunnen
jullie ook terecht op het nieuwe mailadres van de vereniging:
vzwquetevayabien2013@gmail.com
Dan wens ik jullie heel veel warme groetjes uit Bolivia!
En ik hoop dat de lente in België en Nederland nu echt begonnen is…
Groetjes,
Eva

