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Centro de madres Laja Tambo

“Het lastigste van dit project:
er is geen telefoonsignaal in Laja Tambo!”
Toch lukte het de aannemer en onze coördinator
Enrique Paz om de bouw van het centro de madres
in 4 maanden tijd en geheel volgens plan te realiseren! Er staat nu een mooi en degelijk gebouw dat
met hulp van de bevolking en de lokale overheid
(transport van bouwmaterialen en supervisie) is
neergezet. Op 13 oktober, tijdens onze werkreis,
dragen we het centrum over aan de moeders van
Laja Tambo die hier al sinds maart dagelijks de
gratis schoolmaaltijden voor de kinderen bereiden.
Ze zijn heel blij: ze hadden eerst een klein adobe
gebouwtje zonder ramen en vloer, nu hebben ze
een prachtige ruimte (50 m2) met een keuken en
het eerste sanitair van het dorp!

instructie handenwassen door Rode Kruis

Ernaast zijn 4 wc’s en 2 wastafels gerealiseerd.
Het Rode Kruis gaf in juni instructie tandenpoetsen en handenwassen (foto’s Wim Opmeer) en
vandaag wordt de ontwormingscampagne afgesloten met het uitreiken van de medicijnen aan de
5 besmette kinderen. Met het zetten van vele
stempels en handtekeningen op verschillende
documenten dragen we het gebouw officieel over
aan de bevolking die het zal benutten voor bijeenkomsten en als werkplaats. Dan volgt het
feestprogramma met vele speeches, prachtige
optredens van de scholieren, muziek, dans,
confetti en een feestelijke lama maaltijd!
Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Innerwheel Ambt Almelo, Spark
Holding, de opbrengst van ons Benefietfeest in
2015 en Wilde Ganzen (www.Wildeganzen.nl).
Na afloop toont de enthousiaste schooldirecteur
Delfín ons een kleine schoolgroentekas en kijkt
me vragend aan: of we willen helpen met het realiseren van een grotere kas zodat de kinderen zelf
groentes kunnen verbouwen voor de schoolmaaltijden? Wat een mooi plan!

gratis schoolmaaltijd

Kijk voor meer foto’s en info op onze website:
http://www.amigosdepotosi.nl/laja-tambo/
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Darmparasieten
Sinds 2016 werken we samen met het Rode Kruis
in Potosí aan de verbetering van de gezondheid
van de mijnwerkerskinderen middels een ontwormingscampagne via de basisscholen 1ero.
De Mayo San Ildefonso (171 lln.) en Laja Tambo
(11 lln.). Darminfecties door parasieten komen
veel voor in Bolivia, met name onder kinderen
en ze zijn vaak de oorzaak van ondervoeding en
bloedarmoede. In totaal werden 152 kinderen
onderzocht, waarbij resp. 59% en 45% besmet
bleek! Deze kinderen zijn behandeld en ouders
en kinderen zijn voorgelicht hoe besmetting te
voorkomen.

Ontwormingscampagne basisschool S. Ildefonso nov. 2017

Muziekproject San Ildefonso
Het is altijd een feest om op basisschool 1.
De Mayo San Ildefonso te komen waar we al zo
lang een band mee hebben. De leerlingen willen
heel graag laten horen wat ze allemaal geleerd
hebben het afgelopen jaar tijdens de muzieklessen
van vakleerkracht Luis en hebben hun mooiste
kleren aangetrokken vanochtend. We zijn echt
onder de indruk. Kinderen die een jaar geleden
nog nooit een instrument hadden aangeraakt,
spelen nu zampoña (panfluit) , trommel, bekken,
triangel of blokjes. Met grote concentratie (de
meesten althans...) en zichtbaar plezier spelen
ze een experimenteel stuk (!), traditionele volksmuziek en een mars. Luis vertelt ons over de
methode die hij gebruikt en hoe hij de kinderen
het notenschrift leert. De school is zo enthousiast
over de resultaten en effecten van de muziek-

lessen op de kinderen dat ze nu tijdens schooluren gegeven mogen worden, in plaats van na
schooltijd. Ook ouders zijn enthousiast en wie
weet: misschien wordt hun zoon (of dochter) wel
beroepsmuzikant. Er is talent aanwezig! Zeker zo
indrukwekkend is het verhaal van Luis dat enkele
jonge kinderen die eerder geen mond open deden
in de klas, dat nu wel durven. Op het plein (dat
tegenwoordig overkapt is en waar de nieuwbouw
van de school zichtbaar is) demonstreren ze de
mars en de peuters en kleuters klappen enthousiast mee! 70 leerlingen zijn nu al lid van het
schoolorkest en ze willen graag uitbreiden zodat
iedereen mee kan doen. Daarvoor zijn nieuwe
instrumenten en een uitbreiding van uren nodig.
Help je mee om dit mogelijk te maken?
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Opbrengst statiegeldactie
Jumbo Harderwijk: c 260,94
We danken iedereen die de afgelopen 3 maanden
zijn/haar statiegeld bij Jumbo Tweelingstad
Harderwijk heeft geschonken aan ons Muziekproject in Potosí en we bedanken de leiding van de
supermarkt voor hun medewerking. Gracias Amiga
Hennie Hermans voor dit initiatief in Harderwijk!
Is er ook bij jou in de buurt een supermarkt die dit
soort acties doet? We hebben promotiemateriaal
beschikbaar dus vraag het de supermarktbedrijfsleider en we sturen het materiaal toe.

Al bijna 10 jaar hebben we het
ANBI-keurmerk van de belastingdienst, sinds 1
december mogen we ook het CBF logo voeren!
We voldoen nu aan alle strenge kwaliteitseisen
die het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)
stelt aan: bestuur; beleid; fondsenwerving;
voorlichting en communicatie; besteding van
middelen; verslaggeving.
Eerder vonden we het CBF-keurmerk te duur,
meer relevant voor professionele goede doelen en
de aanvraagprocedure te tijdrovend. Echter het
nieuwe, algemeen geldende keurmerkstelsel is
beter bereikbaar gemaakt voor kleine stichtingen
zoals de onze.
Nederland kent naar schatting ca. 30.000(!) goede
doelen, ca. 500 daarvan zijn officieel erkend en
wij zijn daar dus een van. Dat mag (en kwam) in
de krant op 1 december j.l. Al 23 jaar werken we
met hart en ziel om jouw/onze hulp rechtstreeks
en tegen zo laag mogelijke kosten op de juiste
plek in Bolivia in te zetten en om je daar zo goed
mogelijk over te informeren. Dat zullen we natuurlijk blijven doen.
Wij danken al onze Amigos voor het vertrouwen
dat jullie ons al jaren schenken want dat is en
blijft voor ons het allerbelangrijkst!

Vacatures
- Penningmeester, per direct. Helaas moeten we
op zoek naar een nieuwe penningmeester
omdat Pieter Fennema deze bestuursfunctie niet
langer kan combineren met zijn drukke werk en
gezinsleven. Wil jij ook bijdragen aan ons werk
in Bolivia en heb je een paar uur per maand over
om ons te helpen met de (eenvoudige) boekhouding en het opstellen van het jaarverslag?
- Verslaglegger: Marjan van Til stopt jammer
genoeg per januari met het notuleren van de
bestuursvergaderingen. Wil jij dit van haar
overnemen? We vergaderen ca. 1 x per 6 weken.
Reacties naar: info@amigosdepotosi.nl

Lees hier op onze website het artikel uit het
Dagblad van het Noorden “Groningse op de bres
voor Bolivianen”.

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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