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Queridos Amigos,
Niet alle nieuws is goed nieuws… Maar ook dat wil ik je vertellen. Soms voelt het alsof ik
met beide voeten in de stroop sta. Als ik ongeduldig word, houd ik mezelf voor dat we in
Bolivia -het armste land van Zuid Amerika- werken. In oktober was ik 10 dagen in Potosí,
voor projectbezoeken en veel overleg. Goed voor hun én mijn motivatie. Gelukkig komen
we weer verder en krijgen we tóch weer veel voor elkaar.
Graag praat ik je (leestijd ca 6 minuten) bij over de ontwikkelingen, helaas is er echter
ook heel slecht nieuws: de groentekas is niet meer… Ons dierbaarste project moest wijken.
Een ander project loopt vertraging op. Waarom? Dat lees je in deze nieuwsbrief. Maar er
is ook veel goed nieuws. En kijk vooral ook even naar het filmpje van het muziekproject op
dezelfde school, dan word je weer helemaal blij. Wat kunnen we met weinig geld toch
mooie dingen bereiken in Bolivia!
Namens het bestuur van Stichting Amigos de Potosí hoop ik dat je de vriendschap met
ons voortzet en wens ik je alle goeds voor 2017!
Hartelijke groet,
Margret Kamphuis

Klaar voor de start in Laja Tambo

Hoera, er is elektriciteit in Laja Tambo!
Nu willen ze in dit gehucht nog maar één ding
weten: wanneer we starten met de bouw van het
dorpscentrum met schoolkeuken en sanitair?
De sympathieke nieuwe burgemeester, Jaime
Fabián, is erg blij met ons project: Laja Tambo zit
nu echt in de lift! Dit is ons eerste project waarin
niet alleen de bevolking participeert maar ook de
gemeente (transport bouwmaterialen en supervisie). Ook weer een mooie stap voorwaarts!
Helaas moeten ze nog even geduld hebben: we
moeten nog een aannemer selecteren en in de
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dagen daarna werken we ons door een grote berg
papier heen. Bijzonder om mee te maken hoe dat
hier gaat: één aannemer heeft zelfs de bonnen
toegevoegd van het elektrische gereedschap waar
hij over beschikt. Onze keuze voor de ervaren
aannemer MGM is unaniem en begin december
kan hij beginnen.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de giften van Innerwheel Ambt Delden, Spark Holding,
de opbrengst van het Benefietfeest in 2015 en door
Wilde Ganzen!
Lees verder op volgende pagina >>
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traditionele Ch’alla

Laatste nieuws 5 dec: Laja Tambo van start!
De bewoners, de burgemeester, raadsleden,
technici en andere betrokkenen kwamen op
5 december samen om het project feestelijk te
starten. De contouren zijn uitgezet en met de

traditionele Ch’alla (men giet een beetje alcohol
op de bouwgrond) werd Pachamama (Moeder
Aarde) om toestemming en hulp gevraagd voor
dit bouwwerk. Veel succes bij de bouw!

Hoe de groentekas ten onder ging aan haar eigen succes…
In 2011 werd het plastic dak van de toenmalige
groentekas van de plattelandsschool 1 de Mayo
San Ildefonso aan de rand van Potosí, compleet
verscheurd door noodweer. Na een hulpvraag van
de school, hebben we de complete kas herbouwd,
met een stevig dak en andere verbeteringen.
Helaas trof het noodlot de kas opnieuw toen een
vloedgolf van regenwater de berg afspoelde en de
kas ernstig beschadigde. Natuurlijk schoten we te
hulp en niet lang daarna konden de kinderen weer
naar hartenlust tuinieren. Er volgden zeer voorspoedige oogsten. Met ongeloof en verdriet
ontvingen we in maart 2016 het bericht dat de
schoolkas moest wijken voor uitbreiding van
de school. Het is fantastisch dat de school het

zo goed doet dat uitbreiding nodig is en dat de
gemeente geld beschikbaar stelt maar het is erg
jammer dat dit ten koste van de kas moet gaan.
Inmiddels is de kas zorgvuldig afgebroken en zijn
de bouwmaterialen en het gereedschap opgeborgen voor hergebruik. De school gaat flink uitbreiden, met sanitair, een computer- en een eetlokaal,
lokalen voor voortgezet onderwijs en een overdekte sportplaats. Daarmee maakt deze kleine
plattelandsschool een grote sprong voorwaarts en
horen ze er ineens echt bij!
We weten het natuurlijk niet zeker maar we sluiten
niet uit dat het groentekasproject, het muziekproject én onze bijdragen in de vorm van sportuitrusting, medicijnen en verbandmiddelen, de
afgelopen jaren een positieve bijdrage
hebben geleverd aan het imago en
daarmee de groei van de school én
aan het welzijn en de bewustwording
van de leerlingen.
In plaats van treurniswekkende foto’s
van het bouwterrein waar de kas heeft
gestaan, tonen we liever een archieffoto van trotse kinderen met door hen
gekweekte tomaten!
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La marcha (de mars)

Muziekproject: de dag van hun leven!
Maandenlang oefenden ze met eindeloos geduld
en optimisme de nieuwe ritmes en melodieën
en braken de scholieren zich het hoofd over de
notenleer. Op 5 augustus was het zover: het eerste
optreden buiten school! Ze waren best een beetje
zenuwachtig maar het ging heel goed.
Met muziekleraar Luis marcheerden de kinderen
al musicerend door de wijk, aangemoedigd door
ouders en leerkrachten. En op de nationale feestdag 17 augustus (de dag van de vlag van Bolivia),
stapte het inmiddels tot 36 (!) leden uitgegroeide
schoolorkest in de bus voor een feestelijke

optocht in het centrum van Potosí, waarvan zelfs
tv-opnames gemaakt werden. Wat een moment
van triomf voor deze kinderen die nooit echt meetellen, van een school aan de rand van de grote
stad waar je er niet echt toe doet... Maar vandaag
wel! Ze speelden met grote overgave en zelfvertrouwen, vanaf het moment dat ze uit de bus
stapten tot ze er weer in moesten. Wat muziek met
je kan doen… Ze gloeiden van trots, het was een
dag om nooit te vergeten!

Mijnbouwactiviteit vertraagt nieuw
project Caracoles

Nieuw project(je):
gezondheid schoolkinderen

Mede dankzij de succesvolle sponsorfietstocht
door Ger en Paul van Lier naar Marrakesh in augustus 2016 met een opbrengst van maar liefst
A 3.895 hebben we nu het benodigde geld bij
elkaar. Dus dan denk je: vooruit, aan de slag!

Het Rode Kruis heeft vrijwilligers en tandheelkundig personeel beschikbaar gesteld om de 153
leerlingen van basisschool San Ildefonso kinderen
te wegen en te meten om vast te stellen of er
sprake is van achterstand in lichamelijke ontwikkeling. Daarnaast krijgen de kinderen een
anti-wormbehandeling en een fluorbehandeling
van het gebit. Kosten: 1 A per kind.

Maar nee… Door mijnbouwwerkzaamheden ter
plaatse is de uitgangssituatie veranderd en loopt
het project vertraging op. Er moet nu een nieuw
plan met een andere constructie bedacht worden
voor de watertank (o.a. met een waterpomp omdat we geen gebruik meer kunnen maken van de
zwaartekracht) en de ommuring en hemelwaterafvoer van het centrum moeten hersteld worden
door het mijnbouwbedrijf (Manquiri) dat verantwoordelijk is voor de gewijzigde omstandigheden.
Tijdens mijn werkbezoek blijkt dat er op dit
gebied nog geen vorderingen zijn gemaakt en
we wagen ons “in de bek van de leeuw” zoals ze
dat hier zeggen: we brengen een bezoek aan het
bedrijf en leggen de noodzaak van spoedig herstel
uit. Onze ingenieur Franklin maakt ondertussen
een nieuw plan en het wachten is nu op Manquiri.
Hopelijk komt het bedrijf snel haar beloftes na.

Word ook blij van het filmpje: muziekoptocht!

Colegio Pichincha in de prijzen!
In 2013 schonk Amigos de Potosí 20 nieuwe
computers (met internet) aan de school voor
voortgezet onderwijs “Pichincha”.
Er wordt veel en dankbaar gebruik gemaakt van de
mediatheek en één scholier (Alvaro Choque) is zo
goed geworden in informatica dat hij deelnam aan
de finale van de nationale informatica Olympiade
in La Paz.
Gefeliciteerd Alvaro!
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Nieuwe vrijwilligers in Potosí!

Gris

Gris (elda) Ayllón Arias werkt als receptioniste
in hotel Santa Teresa, tegenover het gelijknamige
klooster en ontmoet veel buitenlandse groepen.
Ze is zeer betrokken bij het werk van de stichting
om de kinderen van Potosí een betere jeugd
te geven dan zij zelf heeft gehad. Met groot
enthousiasme promoot ze het werk van de
stichting in Potosí, bij toeristen maar ook bij
mogelijke samenwerkingspartners.
Bienvenida Gris!
Hector Martinez is een ervaren controller die
Enrique, onze coördinator, zal bijstaan in cijfermatige kwesties. Ook zijn hulp is zeer welkom.
Bienvenido Hector!

Grootste droogte sinds 25 jaar in Bolivia
Bolivia leidt onder grote droogte en het drinkwater is in veel steden (zoals La Paz en El Alto)
gerantsoeneerd.
De regering heeft op 21 november de noodtoestand uitgeroepen vanwege watertekorten
in grote delen van het land.
Bolivia kampt met de ergste droogte sinds 25
jaar. De regering maakt geld vrij om boeren en
andere getroffen Bolivianen te compenseren
voor de schade als gevolg van het watertekort.
De droogte heeft ca. 125.000 families getroffen
en 290.000 hectare agrarische grond is in
gevaar.

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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