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Gev 

Lieve sympathisanten van VZW Que te vaya bien,  

Met gemengde gevoelens begin ik deze nieuwsbrief te 

schrijven, want het zal de laatste van mijn hand zijn. 

Met het voltallig bestuur hebben we besloten om VZW 

Que te vaya bien over te dragen aan zes enthousiaste 

dames uit Oost-Vlaanderen. Meer informatie vinden 

jullie uiteraard hieronder. Daarnaast vertel ik wat meer 

over mijn persoonlijke leven het afgelopen jaar, over de 

toekomst van de VZW en de stand van zaken in Alalay. 

En tenslotte sluit ik af met een zeer hartelijk 

DANKJEWEL! 

Liefs en dat het jullie goed gaat!  

In naam van het bestuur van VZW Que te vaya bien, Eva Geerts  

Verhuis naar België  
 

Sinds de verhuis met mijn gezin naar België in oktober 

vorig jaar heb ik jullie via deze weg niets meer laten 

weten. Zoals bij velen heeft corona ook bij ons het leven 

sterk beïnvloed. Na een rollar coaster van inhuizen, 

inwerken, kinderen opstarten op school en 

kinderopvang, Nederlands leren met Fernando, komt de 

rust stilletjes aan terug.  

We missen Bolivia: onze vrienden, familie en kennissen, het eten, het klimaat, ons huisje, het 

flexibele leven. Maar toch zijn we heel tevreden over onze beslissing om naar België te komen. 

De onderwijskansen, het comfort, de fietspaden, de keuzemogelijkheden, de veiligheid, de 

gezondheidszorg en de werkverloning hier in België zijn van onschatbare waarde. De kloof 

met Bolivia is toch nog bizar groot in deze geglobaliseerde wereld.   

Omdat ik ondertussen moeder ben van twee kinderen en voltijds werk vond ik steeds minder 

tijd om mijn schouders onder het werk van VZW Que te vaya bien te zetten. Na acht jaar 

voorzitterschap is de tijd dan ook rijp om de fakkel vol vertrouwen door te geven aan een 

nieuw team.  

Overdracht VZW Que te vaya bien  

Juist daarom ben ik blij dat ik jullie kan vertellen dat we VZW Que te vaya bien hebben 

overgedragen aan zes enthousiaste dames uit Oost-Vlaanderen. Zij hebben besloten om hun 

tijd en energie vooral te investeren in (onderwijs)kansen voor meisjes en vrouwen in Latijns-



Que Te Vaya Bien nieuwsbrief juni 2021 
 

Amerika. Liselotte is de nieuwe voorzitter. Ze heeft net zoals kersvers bestuurslid Charlotte 

stage gedaan in Alalay. Ze dragen de kinderen die we al jarenlang steunen een warm hart toe 

en zullen dan ook blijven samenwerken met Alalay.  Verder zullen Rosalie vanuit Ecuador en 

Eva, Sophie en Annelies vanuit Gent het bestuur compleet maken en nieuwe projecten helpen 

op poten zetten.   

In de volgende nieuwsbrief zullen ze zichzelf voorstellen en hun plannen uit de doeken doen. 

Ook de website zal in een nieuw jasje gestoken worden. Graag wil ik jullie dan ook van harte 

uitnodigen om VZW Que te vaya bien te blijven volgen. De missie en visie blijven zo belangrijk 

om uit te dragen. En ik ben ervan overtuigd dat deze overdracht VZW Que te vaya bien enkel 

ten goede komt.  

Steun aan Alalay dankzij de Provincie Limburg    

Met de steun van VZW Que te vaya bien en de provincie 

Limburg heeft Alalay zijn sanitaire voorzieningen 

gerenoveerd en de veiligheidsmaatregelen voor de kinderen 

verzekerd. Hieronder vinden jullie een kleine fotoreportage. 

Ondanks de gesloten scholen heeft Alalay alles in het werk 

gezet om de kinderen in het tehuis zelf van onderwijs te 

voorzien.  Over het algemeen gaat het dan ook goed met onze kids. De meerderjarige 

meisjes zijn volop in proces om onafhankelijk te worden. Ze werken en/of studeren op de 

hogeschool en gaan zo stilletjes aan op eigen benen staan. Volgende maand zullen drie 

meisjes de stap maken naar het huren van een eigen kamer. Toch fijn... die succesverhalen!  

Voor: 

         

Tijdens: 
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Na: 

       

     

VAN HARTE BEDANKT  

Acht jaar lang heb ik kinderen en gezinnen in situatie van (kans-)armoede in Bolivia, Ecuador en 

Colombia kunnen helpen dankzij jullie steun, dus een bedankje is wel op zijn plaats.  

Maar eerst wil ik me graag verontschuldigen bij mijn ouders. Mama en papa, jullie hebben me steeds 

weer de vrijheid gegund om de ingevingen van mijn hart te volgen, wat voor jullie naast blijdschap en 

trots ook afscheid, verdriet en gemis heeft ingehouden. Speciale momenten zoals mijn huwelijk met 

Fernando en de geboortes van jullie kleinkinderen Halina en Nolan hebben jullie online meegemaakt. 

Toch voelde ik ondanks de afstand telkens weer jullie aanmoedigingen, steun en liefde. Dankjewel!  

Lucie, Sophie en Robin, onze co-bestuurders, dankjulliewel voor het praktische werk, maar vooral ook 

voor de interesse en betrokkenheid bij VZW Que te vaya bien en het leven van de kinderen in Latijns-

Amerika. Voor jullie was dit misschien een zijprojectje, maar voor VZW Que te vaya bien waren jullie 

onmisbaar!  

Claudia, Ximena, Paty en alle opvoeders, het klinische team, administratief en logistiek medewerkers 

van Alalay verdienen een daverend applaus! Voor een karige en onzekere verloning zetten ze zich dag 

en nacht in voor het welzijn van de kinderen in Alalay.  
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Bedankt aan alle vrijwilligers die de revue gepasseerd zijn in Alalay zowel vanuit België en Nederland 

als vanuit andere Europese landen. Jullie bijdrage werd bijzonder gewaardeerd en de kennis en 

vaardigheden die jullie in Alalay bijleerden zullen ongetwijfeld een mooie bijdrage leveren op jullie 

huidige werkplekken.  

Bedankt aan onze buitenlandse en binnenlandse partners en sympathisanten: ECASSEF, 

FUCAPRODEIN, Parcour Trace, SOL VZW, Provincie Limburg, Stad Lommel, Music For Life, VTI Hasselt, 

de koorleden van koor Het Daghet en individuele sponsors die voor hun verjaardagsfeest in plaats van 

cadeautjes een bijdrage aan VZW Que te vaya bien vroegen, die een berg in Frankrijk beklommen of 

een triatlon tot een goed einde brachten, die op het einde van hun loopbaan hun premie aan VZW Que 

te vaya bien afdroegen, die een appelverkoop organiseerden, de website beheerden of juwelen 

maakten. Bedankt voor jullie tijd, betrokkenheid en vaak gulle giften. 

En last but not least, bedankt aan de kinderen en gezinnen die opgroeien in moeilijke omstandigheden 

in Latijns-Amerika, maar toch de kansen weten te grijpen! Verbinding van het kind met de 

maatschappij verzekeren en zo dat kind terug zien geloven in zichzelf, hard zien werken om zijn 

talenten te ontwikkelen en beslissingen zien nemen die hem ten goede komen en zo ook de 

maatschappij ten goede komt, is waar VZW Que te vaya bien zich de aflgeopen acht jaar voor heeft 

ingezet. Dankzij deze kinderen en gezinnen is onze missie voor een deel geslaagd.  

Op naar de volgende 8 jaar...!  

Liefs en tot ziens.  

Eva Geerts,  

Voorzitter VZW Que te vaya bien (2013-2020)   
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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.  

 


