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Het is feest! 

We bestaan 5 jaar. 
Beste allemaal,  

VZW Que te vaya bien bestaat vijf jaar. Wat is de tijd 

snel gegaan! We zijn blij dat we met jullie steun 

duurzame ontwikkelingshulp kunnen bieden aan 

onze projecten. We hebben al heel wat gerealiseerd 

de voorbije jaren. Ik zet graag onze groeiende 

inkomsten, de mooie resultaten en de bruggen die 

we gebouwd hebben voor jullie op een rijtje.   

 

Groeiende inkomsten   

 

Op 13 februari 2013 werd VZW Que te vaya bien een officiële VZW. Het eerste jaar waren 

we vooral afhankelijk van individuele giften. Jullie gulheid gaf ons de bevestiging dat de 

armoedeproblematiek in Zuid-Amerika mensen in België en Nederland raakt.  

In 2014 konden we profiteren van het enthousiasme van enkele vrienden en familieleden. Ze 

zetten hun schouders onder een actie om een extra centje voor VZW Que te vaya bien in te 

zamelen, van verjaardagsfeestjes tot de deelname aan een triatlon.   

Vanaf 2015 werden we goede vrienden met de Provincie Limburg. Ze geven ons jaarlijks 

subsidies voor specifieke projecten die we ondersteunen. Ook via Oxfam in Lommel krijgen 

we vanaf dat jaar extra subsidies.  
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In 2016 doet Music For life zijn intrede. De eerste editie was meteen een succes. Er werden 

veel plaatjes aangevraagd voor VZW Que te vaya bien. 

Maar in 2017 hebben we een topjaar gehad! Er werden nog meer succesvolle acties 

georganiseerd: een Mont-Ventouxbeklimming, voeten masseren voor het goede doel, een 

kerstmarkt, bovenop gulle giften van jarige sympathisanten. 

We willen jullie allen graag bedanken voor jullie inzet en hopen dat we met jullie hulp en 

enthousiasme de stijgende lijn kunnen blijven vasthouden.   

Mooie doelen 

Efficiënt ontwikkelingshulp bieden is niet eenvoudig. In het algemeel wordt er weinig 

wetenschappelijk onderzoek naar de efficiëntie gedaan. Want wat is het beste? Geld 

besteden aan leerboeken voor schoolgaande kinderen of ze een warme maaltijd aanbieden 

op school? Een schooluniform gratis geven of goedkoop aanbieden?  

Als VZW Que te vaya bien kiezen we ervoor om nauw samen te werken met reeds bestaande 

organisaties in Latijns-Amerika. We gaan ervan uit dat de plaatselijke mensen in de sector 

zelf het beste kunnen inschatten welke hulp er nodig is. Ze hebben immers al jaren lang 

ervaring met de problematiek en zijn volledig ingebed in hun eigen cultuur. Zo koos VZW 

Que te vaya bien om samen te werken met ECASSEF, FUCAPRODEIN en Hogar de niños 

Alalay. Omdat we geloven in hun visie en missie, doorzettingsvermogen en vastberadenheid. 

Hogar de niños Alalay is ons stokpaardje. We geven zowel structurele ondersteuning (geld 

voor de lonen van de opvoeders en eten voor de kinderen) als projectmatige ondersteuning 

(het koeienproject, timmeratelier, de bouw van een educatief centrum, etc.)  

Het contact met de mensen van Alalay is cruciaal om aangepaste hulp te blijven geven. De 

sociaal-economische situatie van kinderen in Bolivia verandert immers snel. Zo zijn er steeds 

minder kinderen die op straat leven, wat een zeer positieve trend is. Jammer genoeg staat 

daar tegenover dat er steeds meer kinderen zijn die op straat werken (samen met of in 

opdracht van hun ouders) en de school (dreigen te) verlaten. 

Daardoor hebben we de afgelopen vijf jaar een dalende trend gezien in het 

beschermingstehuis voor kinderen die op straat leefden: steeds meer uitloop van 

adolescenten en minder inloop van jonge kinderen. En een stijgende trend in het 

preventieprogramma: de voetbalscholen zijn opgericht en we zijn bezig aan de bouw van 

een educatief centrum voor jonge dames die werken op straat.  

Bruggen bouwen   

VZW Que te vaya bien ziet het als haar taak om als een brug te functioneren tussen 
geïnteresseerden in België en Nederland en de projecten in Zuid-Amerika. We hebben al 
vele enthousiaste vrijwilligers mogen ontvangen in Bolivia, de verplegers van VTI Hasselt zijn 
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er twee keer stage komen doen en via de Hogeschool Gent mogen we elk jaar stagiaires 
ontvangen in Hogar de niños Alalay. De verbinding die ze creëren en de individuele aandacht 
die ze aan de kinderen en adolescenten geven, is van onschatbare waarde.  

Als je zelf graag een keertje op bezoek komt mag je ons altijd een seintje geven.  

Lucie, onze ondervoorzitter, heeft onlangs van dichtbij kennis mogen maken in Alalay en 
raadt het jullie van harte aan: 

In Bolivië zijn de dingen heel verschillend.  Bijvoorbeeld in de stoffige straten rijdt 80% 
openbaar vervoer: taxi's, microbusjes en trufis.  Als je ergens naartoe moet zoek je gewoon 
de dichtstbijzijnde lijn, je gaat langs de kant van de straat staan en als een busje passeert 
steek je je hand omhoog om de bus te laten stoppen. Je steekt snel snel 2 bolivianos in de 
hand van de chauffeur want hij trekt alweer op en je wilt niet omver vallen. Wanneer je eruit 
wilt roep je gewoon naar de chauffeur dat hij stopt waarop iedereen plaats ruimt zodat jij 
van het overvolle busje kan. 
 
Op zondag gingen Eva en ik helpen bij een themadag in Alalay over voeding, recyclage en 
afval.  We konden meerijden met vrienden en zo zag ik de prachtige natuur buiten Santa Cruz 
en de gezellige huisjes van Alalay. Bij het binnenkomen waren sommige kinderen heel timide, 
andere heel nieuwsgierig en kwamen mij al helemaal uitvragen. 
 

 
   
We werden in groepen verdeeld en de kinderen moesten opdrachten vervullen om 
puzzelstukken te verzamelen en zo de schat terug te vinden op het terrein.  Ik stond in de 
keuken waar de kindjes geblinddoekt werden en dan een variatie van groenten en fruit 
moesten proeven. Zo konden ze meer leren over de verschillende smaken van het voedsel. 
De proeven werden succesvol uitgevoerd en zo vonden de kinderen de schatten: films die ze 
samen konden kijken. 
 



Que Te Vaya Bien nieuwsbrief maart 2018 
 

  
 
Ik kreeg nog een rondleiding door de huisjes en de kamers van de kinderen en ik stond 
versteld van de warme omgeving: het zag er allemaal uit als een leuk zomerkamp voor de 
jeugd.  Ik besef heel goed dat een themadag op zondag niet de dagelijkse realiteit is en dat 
deze huisjes in schril contrast staan met de realiteit waar deze kinderen uit komen en helaas 
weer naartoe zullen moeten eens ze volwassen zijn. Maar ik ben toch heel blij dat ze in 
tussentijd goed opgevangen worden en met veel liefde begeleid worden. 
 

 
 
Na een paar dagen moest ik helaas weer afscheid nemen van Eva.  Ik trok verder door het 
prachtige Bolivië en kwam thuis met een geweldige indruk van dit land.  Ik droom nog 
regelmatig weg naar de prachtige natuur en de parken waar de mango's en de avocado's 
gewoon aan de bomen groeien... 
 
Als jullie graag meer specifieke informatie willen, kunnen jullie terecht op onze site 
www.quetevayabien.be en ons contacteren op vzwquetevayabien2013@gmail.com.  

Feestelijke groeten,  

Eva Geerts  

Voorzitter VZW Que te vaya bien   

http://www.quetevayabien.be/
mailto:vzwquetevayabien2013@gmail.com
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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: BE11 7350 1646 6948 

BIC: KREDBEBB 

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 the  

         Spotlight 

 

 

In deze rubriek geven we het voetlicht aan enkele personen zonder wie onze goede doelen 

niet bereikt zouden kunnen worden. 

Deze maand: VSPW Mol en CVO Mol  

Acties Music For Life  

VSPW Mol en CVO Mol sloegen samen de handen in elkaar om acties te organiseren voor 

VZW Que te vaya bien in het kader van Music For Life.  

De studenten en leerkrachten organiseerden een bingo-avond, een kerstmarkt, ze 

masseerden voeten, verzorgden handen en voeten en je kon je haren laten brushen bij de 

kappers.  

Het was een groot succes!  

In totaal hebben we 1941,43 euro kunnen ophalen dankzij de warmste week.  

BEDANKT!  

    

 


