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Beste vrienden van Alalay,
Op het moment van schrijven, verblijf ik zes weken in Santa
Cruz en ontmoet ik mijn vrienden, de kinderen in Alalay en
het personeel. Na een jaar afwezigheid is het fijn om de
kinderen terug te zien, sommigen zijn erg gegroeid en
veranderd. In het algemeen is de verandering positief.

Nieuws uit vierde fase
Ik was vooral benieuwd naar de vooruitgang van de kinderen in vierde fase: de adolescenten
van 15 tot 18 jaar. (Ik leerde deze jongeren kennen toen ze 10 tot 13 jaar oud waren.) Zij
beeindigen het secuandair onderwijs en ze doen een professionele opleiding: mechanica,
computerwetenschappen, verpleegkunde, gastronomie, etc. Het is een moeilijke fase: de
kinderen zijn in de beschermde omgeving van de aldea opgegroeid, in de relatief kleine
wereld van school, kerk en Alalay. Nu ligt de uitdaging voor hun om onafhankelijk te worden
en een eigen volwassen leven te starten.
Vorig jaar waren de jongens van 16 jaar
goed gestart met hun professionele
opleidingen. Wel merkte ik wat onrust in
de groep: naarmate ze ouder worden, zijn
ze minder geneigd om zich aan het regime
van Alalay te houden. Nu blijkt dat velen
van hen het programma verlaten hebben:
ze zijn terug naar hun familie gegaan. Ik
vermoed dat vooral de vrijheid en hun
verantwoordelijkheidsgevoel om hun
familieleden te helpen ervoor zorgen dat ze de keuze nemen om weg te gaan uit Alalay. De
drie jongens die nog overblijven in vierde fase zijn jongens die geen relaties hebben met hun
familieleden buiten Alalay.
Met de meisjes daarentegen gaat het bijzonder goed. Slechts één 16-jarig meisje nam de
keuze om terug bij haar grootmoeder te gaan wonen. Ze werkt nu als poetsvrouw in een
ziekenhuis. De andere meiden verblijven nog steeds in Alalay, doen hun best op school en
begonnen hun professionele opleiding. Drie van hen worden 18 jaar komend jaar en zullen
het secundair onderwijs afronden. Het zal spannend zijn voor hen om hun eigen leven vorm
te geven.
Bij gebrek aan seksuele voorlichting en een groot taboe omtrent het thema en bij gebrek aan
een familiale omgeving, gebeurde het in het verleden nogal eens dat onze meiden verliefd
werden en snel zwanger raakten. Gelukkig levert het harde werk van het personeel in Alalay
op. Onze meiden lijken vastberaden om eerst voor zichzelf wat stabiliteit te creeren.
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Deugdenproject
Samen met het personeel hebben we het deugdenproject
opgezet in Alalay. In het algemeen is de opvoedingsstijl in
Bolivia nog zeer autoritair: gefocust op negatief gedrag,
gericht op controle en straffen. Al onze opvoeders zijn op
deze manier thuis opgevoed. Er is niemand die werkt in
Alalay Santa Cruz die van zijn ouders nooit een flinke tik
heeft gekregen, of “chicote” zoals ze hier zeggen: nadat
het kind iets heeft mispeutert, waarschuwen de ouders
het kind dat de volgende keer “chicote” zal volgen. Als het
kind nog eens hetzelfde gedrag stelt, dan wordt er met
een gevlochten touw, dat meestal goed zichtbaar in huis
hangt, enkele stevige slagen op de poep gegeven. Deze
handeling is verboden in Alalay en als blijkt dat een
opvoeder de methodiek toepast, wordt de opvoeder
meteen ontslagen. Desalniettemin is het een methodiek
die ze in sommige gevallen graag nog op hun eigen
kinderen uitvoeren. Als ik een grapje maak over negatief
gedrag bij mijn Boliviaanse familie, fluistert Fabiana van 5
jaar, me toe: “Pas op, mijn papa gaat je “chicote” geven”.
Het is dus geen eenvoudige opdracht om de Bolivianen de voordelen bij te brengen van
bekrachtigen van positief gedrag met aandacht of andere beloningen. Om hier wel mee te
werken, zijn we gestart met het deugdenproject. Elke week wordt een bepaalde deugd
gekozen: enthousiasme, mededogen, geduld, discipline, tolerantie, etc. Wanneer blijkt dat
de kinderen deze deugd spontaan tot uiting brengen, benoemen de opvoeders dit, waardoor
het kind leert dat hij of zij deze eigenschap bezit en begrijpt waar het om gaat. Dit project
heeft vele positieve resultaten bereikt over heel de wereld: verhoogde eigenwaarde in
kinderen, ontwikkeling van talenten, zelfzekerheid, zelfredzaamheid. Voor meer informatie:
http://www.virtuesproject.com/
Het is een hele uitdaging voor de opvoeders om positief gedrag te ontdekken in de kinderen
en dit te benoemen. Het gaat hun gemakkelijker af om begrip, discipline, geduld, etc. te
eisen van de kinderen in plaats van hen te bedanken wanneer ze deze eigenschappen tot
uiting brengen. Maar de start is gemaakt en hopelijk levert het op termijn op, zowel voor de
kinderen als voor de opvoeders.

Schoolmateriaal
Het is februari en dat betekent dat de
zomervakantie afgelopen is en de kinderen aan een
nieuw schooljaar beginnen. Met VZW Que Te Vaya
Bien namen we het besluit om Alalay dit jaar te
helpen met het schoolmateriaal voor de kinderen.
Schoolmateriaal is een grote kost voor de mensen in
Bolivia en dus ook voor Alalay.
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Zo bracht ik Fabiana, het dochtertje van 5 jaar oud van de mensen waar ik bij verblijf, naar
school op de eerste schooldag: er werd meteen een lijst met schoolmateriaal in mijn hand
geduwd door haar leerkracht, de benodigdheden voor komend semester. Op de lijst staan
schriften, allerlei soorten papieren, kleurpotloden, verf, lijm, folders, mappen, etc. Alles
opgeteld een kost van ongeveer 500 Bs. Als je
daar het uniform nog bijtelt (220 Bs.) en een
boekentas (300 Bs.) dan is onderwijs hier
relatief behoorlijk duur. Het maandelijkse
minimumloon (netto) bedraagt immers 1650
Bs, wat betekent dat het schoolmateriaal een
zeer grote hap uit het gezinsbudget bedraagt. Ik
begrijp werkelijk niet hoe gezinnen met 4, 5 of
meer schoolgaande kinderen rondkomen.

Bedankt!
Dan wil ik jullie graag hartelijk bedanken voor jullie medeleven. Elke keer weer raakt de
situatie me waarin de Bolivianen leven. Dankzij jullie bijdrage kunnen we met de VZW een
klein verschil maken. Als jullie graag meer specifieke informatie willen weten, kunnen jullie
ons contacteren op vzwquetevayabien2013@gmail.com.
Heel veel warme groeten,
Eva Geerts
Voorzitter VZW Que te vaya bien
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HOE
STEUNEN?
Als je ons financiële steun wilt geven, kan dat, zowel eenmalig als maandelijks, op ons eigen
rekeningnummer van onze VZW Que te vaya bien:
IBAN: BE47 0017 3904 3480
BIC: GEBA BE BB
Als je ons financiële steun wilt geven, en daar jaarlijks een fiscaal attest voor wilt ontvangen, kun je
storten op het rekeningnummer van onze vrienden van SOL VZW:
IBAN: BE52 0635 3216 8509
BIC: GKCC BE BB
Naam en adres begunstigde: SOL
Met vermelding: Que Te Vaya Bien.

VZW,

Stijn

Streuvelsstraat

7,

BE

3920

Lommel.

Wanneer jullie jaarlijks meer dan 40 euro storten op dit rekeningnummer van SOL VZW zullen jullie
een fiscaal attest toegestuurd krijgen (België) of een ontvangstbewijs (Nederland). Belangrijk
hiervoor is dat eigen naam, achternaam en adres correct worden ingevuld.
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In the
Spotlight
In deze rubriek geven we het voetlicht aan enkele personen zonder wie onze goede doelen
niet bereikt zouden kunnen worden.
Deze maand: President Evo Morales, ofwel, de politieke en economische situatie in Bolivia.
Economische situatie in Bolivia
De zeer aandachtige nieuwsbrief-lezer is het opgevallen dat het minimumloon gestegen is:
maarliefst met 400 Bs sinds september 2011 wammeer ik voor het eerst naar Bolivia kwam.
Op vijf jaar tijd is het minimumloon gestegen met 32%. Ik vermoed dat de koopkracht
jammer genoeg niet evenredig gestegen is, zeker niet voor de armere lagen van de bevolking
(zo is bijvoorbeeld melk, vlees en transport ook duurder geworden). Desalniettemin is er
vooruitgang en dat is ook hoog nodig: telkens weer verschiet ik ervan hoe duur het leven
voor de mensen is in Bolivia. Om jullie een idee te geven:
Product
Kost in Bs
Huur van de meest eenvoudige kamer
500/maand
Huur van een aangenaam appartement met slaapkamer, keuken, 1800/maand
badkamer
Busrit in de stad
2
Taxirit in de stad
15-30
Smartphone
600-2700
Belkrediet (maandelijks)
50-100
Melk
6,5
Een fles wijn
60
Middagmaal
20
Eenvoudige kast
2000
Eenvoudige tafel
1000
Wasmachine
2500-3500
Vanwege de economische groei blijkt het wel een aangenaam investeringsklimaat te zijn
voor bedrijven. Sinds kort is er een Smartphone van Boliviaanse makelij op de markt! En daar
plukt ook Alalay de vruchten van: vorig jaar heeft Alalay 45% van zijn budget kunnen dekken
dankzij binnenlandse giften. Buitenlandse giften blijven noodzakelijk voor de werking, maar
ze zijn er steeds minder afhankelijk van.
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Politieke situatie in Bolivia
Verder is het thema van de dag hier in Bolivia het referendum van 21 februari: het gaat om
een verandering van de wet zodat Evo Morales voor een vierde keer verkozen zou kunnen
worden.
Hij is al aan de macht sinds 2005 en zijn huidig ambtstermijn zal
aflopen in 2020. Zijn stokpaardjes dit keer zijn de ontginning van
Lithium en de bouw van een nucleaire fabriek voor energiewinning.
Daarnaast vergelijkt hij graag zijn regeringsperiode met de periode
voor 2005. Hij heeft voor een grote stabilitet en economische groei
gezorgd, hij heeft de schulden bij de wereldbank en het FMI
weggewerkt, hij heeft voor een aangenaam investeringsklimaat
gezord, hij heeft de rijkdom herverdeeld onder alle
bevolkingsgroepen en sociale klassen.
Zoals altijd zijn de meningen verdeeld, maar in Santa Cruz ziet de meerderheid het niet
zitten dat Evo Morales nog een extra ambtstermijn zou kunnen regeren. Argumenten
hiervoor zijn: de grote gecentreerde macht van Evo Morales en zijn entourage, het hoge
niveau van corruptie dat nog steeds in Bolivia heerst, de nood aan “echte” democratie.
De uitkomst van het referendum was: 49% ja en 51% nee. Dit betekent dat Evo geen
groen licht heeft gekregen van de bevolking. Na het referendum is de media in zijn
persoonlijke leven gaan graven en zijn er schandalen aan het licht gekomen, al dan niet
geensceneerd. De inhoud van het debat gaat niet meer over het besturen van het land.
Misschien is dit een algemene trend in de wereld aangewakkerd door de sociale media?
Desalniettemin is het mogelijk dat Evo nog tweemaal een referendum uitschrijft om
eventueel toch nog een “ja” te krijgen van het volk.

