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Beste vrienden van VZW Que te vaya bien,   

Eerst en vooral willen we jullie VAN HARTE BEDANKEN. 
Afgelopen weken hebben we Hogar de niños Alalay kunnen 
bijstaan in moeilijke tijden en hebben we FUCAPRODEIN in 
Colombia een duw in de rug kunnen geven voor de opstart van 
al hun mooie projecten. Zonder jullie steun zouden onze 
resultaten niet behaald kunnen worden. Bedankt! Verder in 

deze nieuwsbrief vinden jullie meer uitleg over het nieuwe project FUCAPRODEIN. Dit keer 
wordt Sophie Van de Velde, medeoprichtster en penningmeester van VZW QTVB, in de 
spotlight gezet. Ze is namelijk van plan om de Mont Ventoux te beklimmen ten voordele van 
de kinderen van Alalay! Maar eerst wil ik jullie de prachtige mensen voorstellen die zich 
dagelijks inzetten in Alalay. Ik wens jullie veel leesplezier.  
 

Personeel Hogar de niños Alalay (Bolivia)    
 

Een paar weken geleden stuurden we jullie een e-mail met de vraag naar hulp voor Alalay 

om zo de lonen van januari en februari van het personeel uit te kunnen betalen. Dit is 

ondertussen gelukt! Dankzij een massa-mobilisatie binnen en buiten Bolivia hebben we 

genoeg geld ingezameld: hét bewijs dat vele kleine beetjes helpen!  

Ik heb enkele personeelsleden geinterviewd zodat jullie een idee hebben wie de mensen 

achter deze actie zijn.  

Dit is Fanny Condori. Ze werkt sinds 2010 in het 

beschermingsprogramma van Alalay. Als pedagoge werkt ze met de 

kinderen die om diverse redenen het schoolse niveau van hun 

leeftijdsgenoten niet aankunnen. Het geeft haar voldoening dat ze de 

kinderen kan helpen en dat ze jaren later nog dankbaar zijn voor de 

hulp die zij als pedagoge gegeven heeft. Ze is erg gehecht geraakt 

aan de kinderen van Alalay. Ze nodigt jullie allemaal uit om op 

bezoek te komen en Alalay van dichtbij te leren kennen: het is een 

plek vol liefde, genegenheid en ondeugendheid, grinnikt ze.   

Dit is Patricia Justiniano. Ze werkt al sinds 2005 in Alalay, eerst als 

coördinatrice van het meisjestehuis en nu als coördinatrice van de 

Aldea én het meisjestehuis. Ze leidt een team van 8 opvoeders, een 

psychologe, twee sociaal werkers, kokkin, timmerman, bakker, 

klusjesman en Europese vrijwilligers. Daarnaast is ze 

verantwoordelijk voor het welzijn van meer dan 60 kinderen. Ze is 

alleenstaande moeder. Haar zoon studeert voor ingenieur op de 

staatsuniversiteit. Patricia is het meest trots als de meiden de 

kansen die Alalay biedt, weten te benutten. Zo heeft ze Abigail als 

7-jarig meisje opgenomen in het meisjestehuis en geeft het haar 



Que Te Vaya Bien nieuwsbrief juni 2017 
 

veel voldoening dat ze een beurs verdiend heeft om bedrijfsadministratie op de universiteit 

te studeren.  

Dit is Virginia Lopez. Ze werkt sinds augustus 2016 in Alalay als 

opvoedster. Ze is verantwoordelijk voor de 10 meisjes van 

Cabaña C (tussen 11 en 15 jaar oud). Het was moeilijk voor haar 

om het vertrouwen van de meisjes te winnen. Ze hebben haar in 

het begin aardig op de proef gesteld en meermaals heeft Virginia 

de handdoek in de ring willen gooien. Maar telkens als ze aan 

haar week in de aldea moest beginnen, vond ze toch de kracht 

en de wil om terug te gaan. Nu is ze blij en trots dat ze heeft 

doorgezet. Ze heeft een mooie band met de meisjes kunnen 

opbouwen en ze hoopt dat er iets van haar goede raad bij de 

meisjes zal blijven hangen. Zelf heeft Virginia zeven kinderen 

daarover zegt ze: “De jongste is 12 jaar. Mijn kinderen hebben mijn hulp niet meer zo hard 

nodig. Nu heb ik tijd om andere kinderen te helpen die dezelfde zorg nodig hebben.” 

Dit is Elfi Sandi. Elfi heeft eerst als opvoedster bij de jongens van 

Cabaña A gewerkt en is nu overgeschakeld naar het 

preventieprogramma: de voetbalscholen van Real Madrid. Ze 

werkt als extern pedagoge in 4 scholen in kwetsbare wijken in El 

Torno en Santa Cruz, waar ze workshops levensvaardigheden 

voor de kinderen aanbiedt en training aan de leerkrachten geeft. 

Ook begeleid ze de meest kwetsbare families in de scholen. De 

kinderen van deze families krijgen een beurs om de 

voetbaltrainingen gratis mee te volgen. Haar doel is om het 

fysiek, emotioneel en seksueel misbruik op school en in het gezin 

te reduceren. 

Dit zijn Franz Carillo en Jose Luis Mamani. Zij werken 

als voetbaltrainers in het preventieprogramma. Ze 

werken graag voor Alalay omdat ze de kinderen 

vooruit kunnen helpen, via het voetbal. Het 

allerleukste vinden ze beiden om met de kinderen 

mee te doen aan voetbaltornooien tegen andere 

voetbalscholen: afgelopen jaar zijn ze op de tweede 

plaats geëindigd van 15 voetbalscholen!  

Al deze peroneelsleden werken met hart en ziel in Alalay. Ze bedanken jullie voor de steun: 

ze zijn blij dat hun lonen uitbetaald zijn en hopen dat de situatie zich in de toekomst 

stabiliseert, zodat ze zich in kunnen blijven zetten voor de kinderen en hun families.  
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FUCAPRODEIN (Colombia)    

Onze overeenkomst met FUCAPRODEIN is getekend! We stellen de organisatie graag aan 

jullie voor. De stichting FUNDACIÓN CAMINO EN PRO DEL DESAROLLO INTEGRAL, afgekort 

FUCAPRODEIN, wat staat voor “Een weg voor Integrale Ontwikkeling”, is in 2016 opgericht 

door mensen uit de gemeente Agrado, departement Huila, Colombia.  

Haar missie: “Samenwerken voor de bestrijding van 

individuele en familie-armoede in kwetsbare 

bevolkingsgroepen; we willen de omstandigheden 

verbeteren voor families en gemeenschappen, op 

economisch, psychisch, sociaal en geestelijk gebied, 

teneinde de kwaliteit van leven te verhogen.”  

Haar doelgroep: Individuen, gezinnen en 

gemeenschappen met tekorten op psychisch, 

geestelijk, sociaal en economisch gebied die in de 

weg staan van de kwaliteit van leven en een goede 

ontwikkeling. 

Haar activiteiten: 

1. Psychologische steun:  
Diagnostische en therapeutische ondersteuning en begeleiding van individuen,  koppels  
en families. 

2. Geestelijke steun:  
Ondersteuning van de geestelijke ontwikkeling van individuen, koppels , families of 
gemeenschappen door geestelijke begeleiding, ondersteuning en monitoring, gericht op 
het ontwikkelen van persoonlijke kracht. 

3. Sociale steun:  
a. Situationele diagnose en interventie door middel van projecten en programma's 

voor de ontwikkeling van intellectuele, relationele, artistieke, culturele, sportieve 
vaardigheden voor een gezond leven. 

b. Voedsel aanbieden ter leniging van acute nood.  
4. Economische steun: 

a. Winkels, uitgebaat door de stichting, voor aankoop en verkoop aan lage prijzen 
van goederen waarmee de armsten hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. 

b. Diagnose en interventie door middel van projecten en programma's voor de 
ontwikkeling van vaardigheden om in eigen inkomen te voorzien.  

 
Huidige stand: 

 Samenwerkingsverbanden met kringwinkels in Medellín en Bogotá, die het mogelijk 
maken in Agrado en Pital twee kringwinkels voor de armen te draaien. 

 Daarvoor huurt de stichting twee huizen. De huur en het levensonderhoud van de 
uitbater worden betaald uit de inkomsten van de winkel. 
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 In de winkel in Pital is ook een kantoor waar psychologische en geestelijke hulp geboden 
wordt (door Jairo Roa Pisso, zie hieronder, en andere hulpverleners van de stichting). 

 
Met de hulp van VZW Que te vaya bien willen we graag samen een nieuw project realiseren: 
Tijdens de schoolmaanden krijgen veel arme kinderen een maaltijd op school. Tijdens de 

vakanties, drie maanden per jaar, vallen die weg en wordt er veel honger geleden. 

FUCAPRODEIN streeft ernaar deze maaltijden in de nabije toekomst aan te kunnen gaan 

bieden (doel 3b van de stichting). Deze activiteit zal zich richten op de ca 50 armste kinderen 

in de regio. In samenwerking met de lokale sociale hulpverlening wordt gekeken welke 

kinderen ervoor in aanmerking komen. De voorinschrijving en selectie van welke kinderen is 

momenteel gaande.  

Met VZW Que te vaya bien zijn we trots dat we dit project kunnen steunen en FUCAPRODEIN 

kunnen helpen in het verwezenlijken van hun missie. Concreet willen we FUCAPRODEIN 

graag een duwtje in de rug geven met de aankoop van ijskast, kookgerief, tafels en stoelen 

om er voor te zorgen dat komende schoolvakantie de maaltijden van de kinderen verzekerd 

kunnen worden.    

Groetjes!    

Dan doe ik graag nog een warme oproep om de spotlight hieronder te lezen en Sophie te 
steunen in haar prachtige actie. De kinderen van Alalay moedigen haar alvast aan:  

 

Als jullie graag meer specifieke informatie willen, kunnen jullie terecht op onze site 
www.quetevayabien.be en ons contacteren op vzwquetevayabien2013@gmail.com.  

Winterse groeten uit Bolivia,  

Eva Geerts, Voorzitter VZW Que te vaya bien   

http://www.quetevayabien.be/
mailto:vzwquetevayabien2013@gmail.com
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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 VZW, Stijn Streuvelsstraat 7, BE 3920 Lommel. 

Met vermelding: Que Te Vaya Bien. 

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 deze rubriek geven we het voetlicht aan enkele personen zonder wie 

onze goede doelen niet bereikt zouden kunnen worden. 

Deze maand: Sophie Vande Velde, penningmeester en mede-oprichtster 

VZW Que te vaya bien.  

Beklimming van de reus van de Provence   

Ik train sinds begin 2017 met 9 andere fietsfanaten om op 17 juni de Mont Ventoux te 

beklimmen. Een zware beklimming van 21,5 km met gemiddelde stijgingspercentage van 

7,5%. Als enige vrouw in de bende zijn de trainingsritten wel een opgave maar met trots en 

vermoeidheid in de benen breng ik momenteel de trainingen tot een goed einde. 

Maar fietsen in ‘le plat pays qui est le mien’ is niet hetzelfde als de reus van de Provence 

beklimmen waar het maar blijft stijgen en men soms overspoelt wordt met windstoten en 

regenvlagen. Daarom heb ik jullie steun nodig! 

Hoe steunen?  

Stort minimum 5 euro op BE47 0017 3904 3480 en geef in de 

omschrijving je schatting van de tijd die ik nodig heb om boven te 

geraken. De persoon die er dichst bij zit krijgt van mij een bak bier en 

de winst gaat naar VZW Que Te Vaya Bien: 

http://www.quetevayabien.be! 

Om jullie te helpen om de beste tijd te vinden, check mijn 

wereabouts: https://www.strava.com/athletes/14020910! Ter 

informatie: de gemiddelde fietser doet er 2u25 over, de snelste tijd 

ooit is 55'51" van Ivan Mayo.  

Zo krijg ik de nodige boost om te blijven trappen, maak jij een kans op een bak bier en 

steunen we de kinderen van Hogar de niños Alalay!   

http://www.quetevayabien.be/
https://www.strava.com/athletes/14020910

