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Queridos Amigos,
Op zaterdagavond 21 november organiseren we een groot benefietfeest en we pakken
goed uit met een speciaal voor ons gemaakte theatervoorstelling, een spectaculaire
veiling en: feest! Noteer de datum alvast in je agenda.
In april was ik in Potosí en we konden het definitieve ontwerp van 2 nieuwe projecten
presenteren: het Centrum voor moeders in Lajas Tambo en de watervoorziening voor de
buitenschoolse opvang Caracoles. Men is zeer enthousiast! Voor de projecten samen is
ca. B 25.000 nodig waarbij de dure dollar ons helaas parten speelt. Dus daar moeten we
hard voor aan de slag. Alle bijdragen zijn van harte welkom!
We bezochten Padre Efrain en leverden fase 2 van het meubilairproject wijkcentrum
Hornitos op, waarmee we dit project hebben afgerond.
Verder een interview met onze coördinator in Potosí: Enrique Paz en een impressie van
de workshop moestuinieren in een groentekas voor leerlingen van de school San Ildefonso.
Veel leesplezier!
Margret Kamphuis

Caracoles
De buitenschoolse opvang is een OASE op de berg
voor de jongeren die hier bij de mijnen wonen.
De opvang is ruim 20 jaar geleden gestart door
2 palliris (vrouwen die in de mijnbouw werken)
en bestaat uit een centrale ruimte, keuken, een
huiswerkruimte en binnenplaats.
Het plan betreft uitbreiding en verbetering van
de watervoorziening en aansluiting sanitair en
is op 16 april officieel gepresenteerd door civiel
ingenieur Franklin Sunagua. Het wordt een betonnen tank van 15:000 liter die de komende 20 jaar
voldoende capaciteit biedt (uitgaand van een verbruik van 32 l pp per dag en een groei tot 52
personen). Een kostbare constructie + operatie,
ook vanwege het moeilijke terrein. De tank wordt
hoog geplaatst zodat er geen pomp nodig is.
We maken afspraken over het onderhoud van de
installatie en over instructie aan de kinderen en
moeders. Ze zijn zeer enthousiast over het plan!
Gevraagde bijdrage: A 6.300

Centro de Madres- Lajas Tambo
Franklin, de ingenieur, doet de projectpresentatie
met behulp van een schoolbord; men heeft hier
(nog) geen stroom. De werktekeningen circuleren

presentatie Caracoles
en iedereen knikt instemmend. Dít is wat ze graag
willen, een multifunctioneel gebouw waar men
voorlichting kan krijgen (over bv. hygiëne, kinderverzorging, vrouwenrechten, burgerplichten etc.)
en een naai- of breiatelier kan starten. Het bijbehorende toiletgebouw met sceptic tank en de
dubbele wastafel is ook zeer welkom; van de
huidige 2 (enige!) toiletten is een paar maanden
geleden het dak afgewaaid.
Gevraagde bijdrage: A 19.000
Voor een uitgebreid verslag en foto’s, kijk op:
verslag werkreis
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Benefietfeest met theatervoorstelling: 21 november, 19:30 uur
De voorbereidingen voor het benefietfeest zijn in
volle gang: verhalenverteller Herman Kruize schreef
het verhaal “Cerro Rico” over een mijnwerkersfamilie in Potosí en maakt er samen met Frank Odijk
(regisseur) een verteltheatervoorstelling van, compleet met acteurs, dansers en live Andesmuziek van
Caminante! Aanvang: 20:00 uur.
En een veiling…
Daarna volgt een blijmoedige veiling onder leiding
van veilingmeester Hans Burgerhof. U kunt vooraf
via de website en op de avond zelf bieden op de
veilingstukken. Dit zijn hoofdzakelijk gesponsorde
diensten. Wilt u ook iets of uzelf beschikbaar stellen voor het goede doel, wat we kunnen veilen?
Een dagje mee op uw zeilboot/ een weekend in uw
vakantiehuis/ een schoonheidsbehandeling/ hulp
bij tuinontwerp/ hulp bij logo ontwerp/ een paar
uur coaching/ huiswerkbegeleiding/bijles/oppas/
juridisch advies….? Neem contact met ons op via
info@amigosdepotosi.com.
Na afloop een gezellige borrel en feest!
We sluiten af met een lekker swingfeest met
dj Maarten.
Me Creative Company sponsort de communicatie
van dit evenement en de opbrengst van de benefietavond is voor het project Centro de Madres - Lajas
Tambo.

Groentekasproject San Ildefonso
6 leerlingen onder begeleiding van Margarita
(conciërge), Elba (leerkracht) en Enrique gingen
voor een workshop “tuinieren in een groentekas”
naar Cochabamba waar medewerkers van de

stichting Alerta Verde een uitstekende meerdaagse
cursus verzorgden. De kinderen waren zeer
enthousiast en hebben veel opgestoken tijdens
dit bijzondere uitje! Op hun basisschool in Potosí
gaan ze de kennis overdragen en toepassen in
hun eigen groentkas.
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Amigos de Potsosí dwingt kinderen na te denken over hun toekomst

Graag wil ik u voorstellen aan Enrique Paz (48)
onze coördinator in Bolivia en uw steun vragen
voor zijn hartewens: een motor.
Enrique (48) is geboren in Potosí, studeerde
(filosofie) en werkte in La Paz en Cochbamba
maar woont sinds 17 jaar weer op 4090 m.
Zijn werk is zijn hobby: het bezoeken van kleine
gemeenschappen en samen met de bevolking
aan projecten werken. Hij praat niet graag over
zichzelf, liever over de bevolking en haar tradities.
Hij is een wandelende Wikipedia en hij weet me
altijd te boeien met zijn kennis.. Als hij tijd heeft,
gaat hij wandelen of fietsen en hij houdt van
muziek en Old timers..
Waarom doe je dit werk?
Toen ik eindexamen deed, was het een zeer
moeilijke tijd voor Potosí: de prijzen van zilver en
andere mineralen raakten in een vrije val, veel
mijnen sloten en de mensen moesten op zoek naar
andere werk en trokken weg. De mensen die niet
weg konden, bleef niets anders over dan te doen
wat ze al generaties lang deden: onder middeleeuwse omstandigheden in de mijnen werken.
En zo subsidieerden ze met hun longen de verkoopprijs van het zilver en andere mineralen. Dat raakte
me diep.
Wat doe je en sinds wanneer?
Ik ben bij AdP sinds 2008, toen we ons meer op
onderwijsprojecten gingen richten. Sinds 2012 ben

ik coördinator van al onze activiteiten in Bolivia,
wat begint met het ontvangen en beoordelen van
projectaanvragen, bijvoorbeeld van een school die
geen sanitair heeft en doe een probleemanalyse om
te onderzoeken of het gewenste project de goede
oplossing is voor het probleem dat men ervaart.
En als dat het geval is, ga ik met hen praten over
de voorwaarden waarop het project gedaan zou
kunnen worden. Verder over de manier waarop ze
zelf meehelpen om het te realiseren en hoe implementatie en het onderhoud georganiseerd worden.
Ik werk dit samen met hen uit tot een projectvoorstel dat ik dan bij de stichting indien. Na voorlopige
goedkeuring wordt er een projectplan uitgewerkt
met een begroting wat dan weer aan het bestuur
wordt voorgelegd.
Ik praat veel met de mensen over hun wensen en
verwachtingen en wat de veranderingen voor hun
leven betekent. Ik begeleid de uitvoering van het
project en verricht hand- en spandiensten. Anderzijds onderhoud ik de contacten met het bestuur
van de stichting in Nederland en ik verzorg de
projectrapportage.
Waarom denk jij dat AdP een goede bijdrage levert?
AdP neemt heel concrete taken op zich voor een
duidelijke doelgroep. AdP blijft trouw aan haar
doelstellingen en is doelmatig in haar acties voor
de bevolking die leeft in de wereld van de mijnbouw. AdP biedt kansen op een betere kwaliteit van
leven en toekomst, gebaseerd op eigen initiatieven
om te ontsnappen aan armoede en marginaliteit.
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Hoe weet men jou te vinden in Bolivia?
Door de projecten die we al gedaan hebben, het
goede nieuws verspreidt zich snel! Ik krijg daardoor erg veel verzoeken binnen waarvan een groot
deel meteen afvalt omdat het niet binnen de doelstellingen past: het zijn landbouwprojecten, ze
zijn te complex of ze liggen te afgelegen waardoor
transport een nóg groter probleem wordt.
Hoezo, een nog groter probleem?

We zouden Enrique ‘s mobiliteit graag willen
verbeteren en sparen daarom met hem voor
een motor.
Wilt u ook bijdragen?
Maak dan uw gift over naar
Stichting Amigos de Potosí:
NL28 RABO 0162237871
o.v.v. motor Enrique. Hartelijk dank!

Het vervoer is erg duur in Potosí: zeker als het
moeilijk begaanbare wegen (rivierbeddingen)
betreft op het platteland, daar zijn taxi’s niet dol
op. Ik heb geen motor of jeep en met het openbaar
vervoer heb je maar een zeer beperkt bereik. Een
motor zou ideaal zijn, ook om de berg op te rijden,
naar de mijnen toe. Artsen en functionarissen van
overheidsinstanties of andere organisaties maken
vaak gebruik van motoren. Het zou mijn werk een
stuk eenvoudiger maken…
Is er een toekomst voor de jeugd in Potosí?
Dat kunnen we (nu) nog niet zeggen, maar we
constateren gelukkig wel dat kinderen, ouders,
leerkrachten en autoriteiten zich steeds meer
bekommeren om de toekomst en dat ze, door deze
verbeteringen (zoals computers en internet) in het
onderwijs, daadwerkelijk betere kansen hebben
voor de toekomst. Dit is een enorme drijfveer voor
mij om hiermee door te gaan, we zetten iets in
gang, geven de mensen vertrouwen en perspectief
waardoor er echt iets verandert.

Gracias nieuwe Amigos!
Sophie van Genuchten maakte prachtig promotiemateriaal en verkocht shampoo op Koningsdag
(ook háár verjaardag): A 11,50! De verjaardagsgasten van Former van der Ploeg schonken A 150
en Ingeborg en Kari Kristensen (7 jaar, Oslo)
verkochten speelgoed en wafels op hun stoep:
A 40! De fooienpot van Willy Kamphuis en Hanna
Gächter in Après-skibar D’r Schirm in Gargellen
bolde op tot A 420!! Het afgelopen half jaar is er

door Herman Steigstra hard gewerkt aan o.a.
verbetering en vindbaarheid van onze website,
bovendien heeft hij de Engelse site verder ingevuld. Olivia Ormo vertaalde de nieuwsbrief in
het Spaans en Hugo Aleixo (de man die sneller
vertaalt dan ik schrijf) heeft tijdens mijn werkbezoek mijn blog in het Engels vertaald.
Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Helpt u mee om deze plannen te realiseren?
- Maak eenmalig een gift over op IBAN NL28RABO 01622.37.871 tnv Amigos de Potosí,
of
- Word donateur en maak maandelijks/elk kwartaal of jaarlijks een gift over.
U kunt dit zelf regelen via internetbankieren!
Op onze website kunt u overigens eenvoudig via iDeal een gift overmaken.
klik hier voor online doneren via iDeal
Muchas gracias!
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