Lieve familie, vrienden & sympathisanten
Hier zijn we dan met onze eerste old school,
nieuwsbrief! Hieronder lezen jullie meer over
hoe we hier precies beland zijn!

👉 In 2011 vertrok Eva Geerts voor vijf maanden
naar Hogar de niños Alalay om haar stage
psychologie te doen. Tijdens haar verblijf werkte
ze samen met de mensen van Alalay het
koeienproject uit. Dit project werd tot uitvoering
gebracht dankzij de giften van vrienden en
familie. De problematiek van de kinderen, de
behoeften en noden die ze zag en het
Boliviaanse leven, lieten haar bij terugkomst in
België niet meer los. Na het schrijven van haar
thesis vertrok ze terug naar Bolivia om vanaf
maart 2013 in Alalay Santa Cruz te gaan werken.
Ondertussen werd in België de vzw Que Te Vaya
Bien opgericht door Sophie, Robin, Stephanie,
Thomas, Mieke en Lucie. In september kwamen
ze allen op bezoek in Alalay om het project te
leren kennen en de samenwerking te bespreken
tussen Alalay en de vzw QTVB.

👏 Acht succesvolle jaren volgden, waarin
Que te vaya bien heel wat giften en subsidies
verzamelde om verscheidene projecten
(Alalay, Parkour Trace en Fucaprodein) in
Bolivia en Colombia te ondersteunen.
In 2019 trok Liselotte naar Santa Cruz, Bolivia.
Na het lezen van Eva’s blogberichten in
MO*magazine, zocht ze contact. Tijdens een
eerste, fijne ontmoeting in Santa Cruz,
spraken ze reeds over QTVB vzw. Eva’s drukke
werk- en gezinsleven werd moeilijk
combineerbaar met het voorzitterschap van
de vzw. Of Liselotte geen interesse had om
mee haar schouders onder de vzw te zetten?

💪 Twee jaar later geven Lucie, Mieke, Sophie,
Robin en Eva de vzw door aan Sophie, Rosalie,
Eva, Charlotte, Annelies en Liselotte. Tijd voor
een nieuwe wind die door de vzw kan waaien,
maar de waarden blijven dezelfde: Tegemoet
komen aan de noden en behoeften van families
en kinderen in situatie van armoede in LatijnsAmerika. Enkel stellen we onze focus wat
scherper op meisjes en vrouwen!

Onze missie is om het algemeen welzijn van vrouwen
en hun families in Zuid-Amerika te verbeteren. Dit
doen we door lokale projecten en initiatieven te
steunen die rechtstreeks werken met vrouwen in
armoede en hun families. Zo bevorderen we de
sociale, economische en educatieve kansen van
vrouwen en meisjes en kunnen zij zich ten volle
ontplooien in de maatschappij. We leggen een
speciale focus op de duurzaamheid en lange termijn
doelen van de projecten en initiatieven om de
effectiviteit van de hulp te garanderen.

Als vzw willen we een duurzame en betrouwbare
partner zijn voor organisaties in Zuid-Amerika, die
vrouwen in armoede helpen. Op basis van
samenwerking en lokale expertise biedt onze werking
economische en organisatorische ondersteuning aan
initiatieven en projecten. We hechten veel belang aan
gendergelijkheid. Onze partners informeren vrouwen en
meisjes over hun rechten, mogelijkheden en kwaliteiten
zodat zij gelijke participatiekansen hebben in de
maatschappij.

woont in Gent en is na
haar studies handelsingenieur
voor enkele maanden gaan
reizen naar Zuid-Amerika. Daar
is ze onmiddellijk verliefd
geworden op de cultuur, de
natuur en de mensen. Met
QTVB wil ze zich dan ook
engageren om vanuit België bij
te dragen aan impactvolle
projecten!

woont in Gent en is na een studie
farmacie momenteel bezig met haar
doctoraat. Hoewel er geen directe link
is met Zuid-Amerika, weerhoudt haar
dat er niet van zich ten volle in te
zetten voor de vzw. She’s a rock!

woont in Gent en werkt bij Caritas
Vlaanderen. Ze studeerde Orthopedagogie. Na een
stage als opvoedster in 2015 in Santa Cruz – Bolivia
in Fundacion Alalay, besloot ze internationale
politiek bij te studeren. Ze keerde enkele jaren later
dan ook terug voor haar thesis rond sociale
huisvesting. Gebeten door de Zuid-Amerikaanse
cultuur en geïnspireerd door enkele fantastische
Boliviaanse vrouwen, neemt ze met heel veel
goesting ‘QTVB’ over van Eva Geerts, die ze leerde
kennen in Santa Cruz!

woont
in
Bogota,
Colombia en werkt in de stichting
Fundacion Egipto/Stichting Bogota
zonder
honger.
Ze
studeerde
orthopedagogie en deed in 2015 stage
in Bolivia samen met Liselotte en
Annelies. Nadien studeerde ze Sociaal
Werk en werkte als gezinsbegeleidster
(Crisishulp aan huis) in Brussel. Later
volgde ze haar hart richting Bogota!

studeerde sociaal werk en heeft
een master in Gender en Diversiteit.
Tijdens
haar
studies
en
stages
ontwikkelde ze een speciale interesse
voor vrouwenrechten en migratie. Na een
stage en masterproefonderzoek in
Ecuador, woonde ze enige tijd in Ibarra.
Ze werkte er als coördinator van een
migrantenopvang.
Ondertussen woont ze met haar
Ecuadoriaanse man in De Pinte en werkt
ze als hulpverlener in het Rode Kruis
opvangcentrum te Sint-Niklaas.

woont in Gent en werkt als
zorgbegeleider met kinderen en
jongeren met een beperking. Ze
studeerde Orthopedagogie en Klinische
Psychologie, met een stage in Santa
Cruz, Bolivia. Op deze manier
ontwikkelde ze een voorliefde voor
Latijns-Amerika.

is meer dan 20 jaar geleden ontstaan.
Claudia Gonzales, de oprichtster, was toen een
studente burgerlijk ingenieur. Vandaag is ze de
directrice van de organisatie. Toen ze op een
ochtend op weg was naar de universiteit om een
examen af te leggen, zag ze een 20-tal kinderen
uit een standbeeld kruipen gelegen voor het
universiteitsgebouw. Er was net een tuinier het
perkje rond het standbeeld aan het verzorgen,
toen deze kinderen uit het beeld kropen. Hij
spoot ze nat met water uit de waterslang en riep
hen na. De jongens liepen weg, enkel Joaquin
van 4 jaar bleef op het trottoir zitten. Claudia
ging naast Joaquin zitten. Ze raakten aan de
praat…

Claudia trok zich de problematiek van de
kinderen in straatsituatie meer en meer aan en
besloot te handelen. Met hulp van haar nonkel
richtte ze het eerste huis op in La Paz. Ze legde
contact met de kinderen op straat, op
begraafplaatsen en in de bomen (de
slaapplaatsen van de kinderen) of tijdens het
voetballen. De kinderen die opgevangen wilden
worden waren welkom in het huis. Ze gaven het
huis de naam: Alalay. Dit betekent in Quechuataal: “het is koud”. De organisatie is uitgegroeid
naar vier steden: La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz en El Alto.
👏 Joaquin is ondertussen 24 jaar en is
onderwijzer geworden.

Alalay heeft enkele hoofddoelen: degelijke
en veilige huisvesting, schoolgaan van de
kinderen, technische training en creatieve
workshops voor adolescenten, gezonde
voeding en gewaarborgde
gezondheidszorg.
Daarnaast stelt men ook ontwikkeling van
persoonlijke en sociale vaardigheden van
de kinderen en hun familie, productieve
vaardigheden van ouders verhogen en
netwerk in de gemeenschap bouwen van
vrede en positieve attitude tot doel!
Meer info?

quetevayabien.be
fundacionalalay.org

💪 In 2015 deden Charlotte & Liselotte stage in Alalay,
Santa Cruz, in het kader van hun opleiding
Orthopedagogie! Charlotte ging er aan de slag met
adolescente meisjes. Naast dagelijkse ondersteuning, ging
ze aan de slag met het taboe rond seksualiteit. Liselotte
werkte er met de jongens van 10 tot 18 jaar. Ze ging aan
de hand van sport aan de slag rond veerkracht!

is een vzw die
bijdraagt aan de levens van kinderen en jongeren uit de
kwetsbare wijk ‘Egipto’ in Bogotá. Het eerste zaadje werd,
nog vele jaren vóór het ontstaan van Fundación Egipto
Con Futuro, gepland door señora Bertilda Diaz de
Moreno. Señora Bertilda, die zelf in de wijk Egipto woont,
besloot enkele kinderen uit de buurt bij haar thuis iets te
eten te geven. Dat werd al snel 80 kinderen…
In 2006 kwamen Sjanet en Evert, die uit Colombia meubels
importeren voor hun Nederlands bedrijf, in contact met
Señora Bertilda. Onder de indruk van haar werk, besloten
ze haar initiatief een boost te geven. De keuken en een
groot deel van het huis werd volledig vernieuwd. Zo
ontstond de Nederlandse
, die tot op de dag van vandaag Fundación
Egipto Con Futuro steunt en draaiende houdt.
Het aantal kinderen nam opnieuw toe. Na één jaar
kwamen er reeds 120 kinderen dagelijks een maaltijd
halen. Vandaag staat de teller op 220 maaltijden...

Er wordt vandaag voornamelijk gefocust op
drie grote pijlers:
👉 De stichting deelt 5 dagen per week zo’n
220 maaltijden uit (of wekelijks 1100
maaltijden).
👉 De stichting tracht aan een deel van de
tekortkomingen in het onderwijs en/of in de
thuissituatie tegemoet te komen. Dankzij de
hulp van vrijwilligers en donateurs krijgen
kinderen en jongeren bijles en zijn er ook
wekelijks verschillende ateliers zoals muziek,
kunst, dans en ICT.
👉 De stichting organiseert activiteiten op
bijzondere dagen. Halloween, cadeautjes op
kerst, doopsel, communie...
💪 Charlotte werkte hier 8 maanden in 2018 en
sinds oktober 2021 is ze er opnieuw voltijds aan
de slag! Naast de rol als sociaal werker, neemt
Charlotte er ook tal van organisatorische taken
op.

👏 Je kan een gift doen! Alle kleine beetjes helpen!
Een maandelijkse steun, een actie organiseren, een bedrijf motiveren om ons te steunen…
Onze eigen rekening?

Mét fiscaal attest ?

VZW Que te vaya bien
IBAN: BE47 0017 3904 3480
BIC: GEBABEBB

Solidariteit Om Leven VZW mét mededeling: ‘project 514’
IBAN: BE11 7350 1646 6948
BIC: KREDBEBB

22 mei 2022 staan we op de
in het
Scheldevelde park te De
Pinte van 11u tot 17u,
samen met tal van andere
organisaties! Kom zeker
eens langs voor een
aperitiefje!

- “Uniek moment Claudia, oprichtster van Fundación Alalay
Bolivia is in Brussel voor 'Palabres de la
calle', internationaal forum straathoekwerk
van Dynamo International.
Wat een inspirerende vrouw!” 🔥

Dit evenement wordt
georganiseerd door de GRIS
(gemeentelijke raad
internationale
samenwerking)
van De Pinte, waarvan
Rosalie sinds februari 2022
enthousiast lid is! 💪

Meer info op quetevayabien.be

is
een vrouwelijk
skateboardcollectief in
Cochabamba, dat
strijdt voor inclusie!
De Imillas willen lokale
vrouwen empoweren
en skaten in
traditionele polleras!
Volgen! Heerlijk! 👏

💪 Eind 2021 dienden we een subsidieaanvraag aan bij
de
voor enkele
verfraaiingswerken in Aalay, Santa Cruz! Hopelijk krijgen
we binnenkort positief nieuws!
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