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Feest in het kinderopvangcentrum Caracoles!
Ruim 20 jaar geleden startten 2 Boliviaanse
mijnwerkersweduwen het kinderopvangcentrum
Caracoles, bij de gelijknamige mijn op de berg
Cerro Rico. Onder zeer armoedige omstandigheden wonen de moeders met hun kinderen bij de
mijnen waar ze geld proberen te verdienen met
het sorteren van mineralen of als bewaakster.
In de buitenschoolse opvang is plaats voor ca.
42 kinderen/jongeren. Ze krijgen er een maaltijd
(de belangrijkste reden om te komen!) en huiswerkbegeleiding. Bovendien wordt de jeugd
gestimuleerd om een vervolgopleiding te gaan
doen in plaats van in de mijnen te gaan werken.
Het is een prachtig Boliviaans project, een OASE
voor de kinderen die in deze vieze en ongezonde
industriële omgeving moeten wonen. Op de berg
is geen waterleiding; water wordt met tankwagens
aangevoerd en opgeslagen in een watertank van
het kindercentrum. Maandelijks was er 5.000 l.
water beschikbaar, als drinkwater en om te koken,
wassen, douchen en voor de wc’s. Door het
groeiende aantal kinderen is er echter al vele
jaren een tekort aan water waardoor de douches
gesloten zijn en de wc’s handmatig doorgespoeld
moesten worden. Dit ging ten koste van de persoonlijke hygiëne wat weer leidde tot (onnodige)
ziektegevallen. Directrice Iveth van MUSOL die
het centrum leidt, klopte in 2015 aan bij Stichting
Amigos de Potosí en vroeg om hulp voor de
uitbreiding van de watervoorziening.

Onze lokale coördinator Enrique Paz en ingenieur
Franklin Sunagua brachten de problemen in kaart
en werkten in overleg met de betrokkenen een plan
uit dat voorziet in verdubbeling van de watercapaciteit. De kosten van het project: A 8.500.
Helaas moesten de plannen door mijnbouwactiviteiten aangepast worden en liep het project forse
vertraging op. Maar: eind goed, al goed: onlangs
kon de vernieuwde en uitgebreide waterinstallatie
in gebruik genomen worden. Het bestaat uit een
grote opslagtank (10.000 l.), een kleinere doorvoertank (2.000 l.), een waterpomp met behuizing, een
nieuwe wastafel buiten en enkele nieuwe leidingen
en kranen.
Op 25 mei is het project feestelijk overgedragen en
in gebruik genomen door de kinderen van de BSO.
De dag begon met een leuke activiteit: de Stichting AdP kocht verf van verschillende kleuren en de
tieners mochten de grote watertank beschilderen
wat een prachtig lentelandschap opleverde. Het
was niet alleen een leuke activiteit maar zorgde er
ook voor dat de watertank hierdoor nog meer als
hun eigendom wordt gevoeld, waar ze ook verantwoordelijk voor zijn en die ze ook moeten onderhouden.

Lees verder op volgende pagina >>

Stichting Amigos de Potosí, Groningen, T +31 (0)6 10675014, IBAN NL28RABO 01622.37.871, margret@amigosdepotosi.com, www.amigosdepotosi.nl

pagina

2

Vrijwilligers van het Rode Kruis gaven voorlichting aan de kinderen over het gebruik van water
en persoonlijke hygiëne. Ingenieur Franklin legde
uit hoe het waterleidingsysteem en de pomp
werken en hoe het onderhouden moeten worden.
Daarna volgde de officiële opening met een
heerlijke gezamenlijke lunch om het te vieren!

De vrijwilligers van Amigos de Potosí hadden
gezorgd voor zeepjes, shampoo en handdoeken
die onmiddellijk gebruikt werden. Coördinator AdP
Enrique verraste de aanwezigen met een videoboodschap uit Nederland en wij krijgen allemaal
veel dank en de hartelijke groeten uit Potosí
toegezwaaid!

Wij danken iedereen die direct of indirect actie
heeft gevoerd voor, of bijgedragen heeft aan dit
project: Sophie en familie Van Genuchten; Spark
Holding; fooienactie Willy Kamphuis & Hanna
Gächter in Gargellen; Jumbo Maripaan; Stichting
Een Aarde, de sponsoren van Fietsen naar

Marrakesh/Ger & Paul van Lier en de donateurs
van Amigos de Potosí. GRACIAS Amigos!
(Voor meer achtergrondinformatie en foto’s:
http://www.amigosdepotosi.nl/water-voor-BSOCaracoles

Oplevering Centro Comunitario Laja Tambo
Op 28 maart 2017 kwam er een droom uit in
Laja Tambo bij Potosí: de opening van een dorpscentrum. Iedereen is ontzettend blij met dit
multifunctionele gebouw met eenvoudige keuken,
4 openbare toiletten met septic tank en 2 wastafels. Het is het eerste echte sanitair in Laja
Tambo en de scholieren kunnen hier ook van
profiteren. Wat een vooruitgang!

Terugblik
In 2013 zag het er hier nog heel anders uit…
Toen werd onze coördinator Enrique Paz benaderd
door 9 initiatiefrijke vrouwen uit het gehucht
Laja Tambo dat bestaat uit enkele adobe* huisjes,
zonder elektriciteit of riolering, een kleine school,
een basketbalplein en 2 openbare tappunten voor
water. Het groepje ondernemende moeders had in
2012 met eigen handen en beperkte middelen een
ontmoetingsruimte gebouwd. De eenvoudige constructie zonder ramen en met een simpel zinken
dak, kon de koude Altiplano-wind en regen echter
niet buiten houden. Er was geen vloer en er was
geen geld voor bouwmaterialen. Ze vroegen onze
hulp bij de afbouw van dit gebouwtje maar we
constateerden al snel dat dit gebouw geen basis
is om op voort te bouwen en besloten tot nader
onderzoek van de problemen, de wensen en de
mogelijkheden.
*
Adobe is een bouwmateriaal bestaande uit zand, water,
klei en organische materialen zoals stro en mest.
Het mengsel wordt in een mal gestampt en buiten in de
zon gedroogd.

Ondernemende vrouwen vragen onze hulp (2013)
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Toen bleek er nog meer achter te zitten; de
vrouwen hebben plannen. Ze hebben niet alleen
een ruimte nodig voor informatie bijeenkomsten
over gezondheid en hygiëne, kinderverzorging,
burgerrechten- en plichten, om de kinderen te
wegen en om schoolmaaltijden te bereiden.
(Veel kinderen komen van ver, sommigen lopen
1 ½ uur om op school te komen lopen en de
schoolmaaltijd is een belangrijke stimulans).
Ze willen ook samen werken aan een betere
toekomst voor hun gezinnen en loskomen van
de mijnbouw. Ze willen dolgraag een naai- of
brei-atelier beginnen om eigen kleding te kunnen
maken en wellicht een handeltje te beginnen om
in hun eigen inkomen te kunnen voorzien.
Bijdragen uit Bolivia en Nederland
Onze coördinator Enrique en ingenieur Franklin
werkten in overleg met de bevolking een projectplan uit dat in april 2015 enthousiast door de
bevolking werd ontvangen. Het plan voorziet in
een duurzaam, multifunctioneel gebouw (50 m2),
met een eenvoudige keuken, een separaat toiletgebouw (met septic tank) met 4 toiletten en 2
wastafels. Ook de school kan gebruik maken van
deze voorzieningen. Met de bevolking worden
afspraken gemaakt over hun bijdragen (arbeid)
en de lokale overheid zorgt voor transport en
supervisie. Totaalkosten van het project: A 24.000.
In Nederland startte de fondsenwerving en we or-

ganiseerden een groot benefietfeest met de fantastische theaterproductie “Cerro Rico” en een veiling
in november 2015. We kregen een premie (1/3 van
de projectkosten) van Stichting Wilde Ganzen/
IKON en ontvingen bijdragen van Innerwheel Ambt
Almelo, Spark Holding, Winabago en donateurs.
Bouw volgens plan gelukt!
Op 5 december 2016 ging de bouw feestelijk van
start. Ondanks vertraging door wegblokkades en
ander ongemak werd het keurig op tijd en binnen
budget opgeleverd op 28 maart 2017. Het is het
allereerste ontwikkelingsproject in Laja Tambo
en het betekent erg veel voor de bewoners dat er
in Nederland mensen zijn die aan hen denken en
hen helpen om verder te komen! Wij danken, mede
namens de inwoners van Laja Tambo, alle mensen
(en dat waren er heel veel!) die hebben bijgedragen
en meegewerkt aan dit mooie project.
(Voor meer achtergrondinformatie en foto’s:
http://www.amigosdepotosi.nl/centro-Laja-Tambo)

Wafelverkoop in Oslo!
Opnieuw werden we verrast met een initiatief in
Oslo: de verkoop van wafels en limonade op de
Dag van de Arbeid leverde bijna A 25 op!
Hartelijk dank familie Furuhovde, geweldige actie!

Helpt u mee om hun 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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