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Nieuwe watertank
Op 9 oktober j.l. is onder grote en feestelijke
belangstelling van vele mijnwerkers, de 7e
watertank geopend op de Cerro Rico in
Potosí. Deze watertank heeft een bijzonder
verhaal: het geld hiervoor is namelijk bijeengebracht met behulp van Groningse kinderen!
Met veel enthousiasme is in februari op NSO
(Na Schoolse Opvang) Pierewiet het Happy
happie kookcafé gehouden. In april sloot
basisschool Karrepad het landenproject af
met een actiemarkt “Water voor Bolivia”
(zie Nieuwsbrieven 3 en 4). De opbrengsten
(ruim E 2600!) van beide activiteiten in
Groningen waaraan heel veel kinderen,

november 2009

ouders en medewerkers meewerkten, was
bestemd voor de mijnwerkers in Potosí.
Er staat nu een watertank van 15.000 liter
met 2 tappunten met kranen voor de 131
mijnwerkers van de coöperatie 27 de Marzo,
bij “hun” mijn in de Cerro Rico in Potosí. Nu
beschikken ze altijd over drinkwater tijdens
en na hun zware en gevaarlijke werk in de
stoﬃge mijnen. Een keer per maand wordt
dit reservoir door een tankauto gevuld met
water. Op de tank is een koperen plaat bevestigd met de naam van de coöperatie, ter
herinnering aan de bijdrage van de kinderen,
ouders en medewerkers van Pierewiet
(kinderopvang) en Karrepad (basisschool) uit
Groningen (uiteraard in het Spaans:

Met dank aan de kinderen van Pierewiet en Karrepad

De mijnwerkers waren zeer onder
de indruk van het feit dat kinderen
dit geld bij elkaar hadden gebracht!
Ze bekeken de foto’s van beide
evenementen met grote aandacht.
Op zoveel en zo jonge solidariteit
had men niet gerekend!

Bovenste foto: Watertank van 15.000 l . met de vlaggen van Potosí en
de coöperatie. Onderste foto: drinkende mijnwerkers bij een van de 2
tappunten.
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Pilot douches en
kassenproject een succes!
Een jaar na de ingebruikname van de kassen en de douches mogen we concluderen
dat het project succesvol is. De leerlingen
en leerkrachten van de basisscholen in
Chiutara Baja en Negro Tambo zijn tevreden.
Met plastic golfplaten en muren van adobe (in
de zon gedroogde bouwsteen van klei of leem
met stro) werd een kas gebouwd van 3,5 x 7,5
m. Eigenlijk is dit iets te klein en bij nieuwe
projecten wordt daar rekening mee gehouden.
Ze hebben vorig jaar gesmuld van de zelfgekweekte sla, tomaten, uien en radijsjes en
er is nu ook selderij, peterselie, rammenas,
snijbiet en rode peper gezaaid. Vooral de
jongere kinderen beleven veel plezier aan het
tuinieren dat overigens op biologische wijze
gebeurt en de vitaminerijke gewassen zijn een
welkome aanvulling op het eenzijdige voedselpakket (aardappelen, bonen).
De solardouches bij beide scholen waarbij het
water in een opgerolde zwarte slang op het
dak van de school wordt verwarmd, voldoen
uitstekend. Ook hier mag de capaciteit uitgebreid worden. De kinderen vinden het
douchen plezierig en leren hoe belangrijk het
is om aandacht te besteden aan persoonlijke
hygiëne. (in 2000 stierven nog bijna 15% van
de Boliviaanse kinderen < 5 jaar ten gevolge
van diarree. Bron: WHO).
Helaas was de al reeds langer bestaande
watertoevoer (een leiding van ruim 400 m.)
voor de derde keer geknapt en moet vervangen worden, de aanvraag werd meteen bij ons
ingediend. Evenals het verzoek om een verbetering van het toilet dat nu bestaat uit een
gat in de grond (septic tank) met daaromheen
4 muurtjes en een dakje.

Nieuwe projecten?
Dat het goede nieuws snel reist, bleek wel uit
de brief die we overhandigd kregen namens
38 gemeenschappen uit de regio rondom
Potosí die ook belangstelling hebben voor het
kassen en douches project…
Daarnaast zijn er aanvragen ingediend door
verschillende scholen: o.a. voor een recreatie
/oefenruimte; een internetlokaal en voor een
watertank.
De lokale vrijwilligers
In Potosí werken we met een vast team van
vrijwilligers. Wilber Garníca (ondernemer en
afgestudeerd in toerisme) is projectmanager;
Miguel Fernandez en Zenon Oxachoque
(beiden afgestudeerd in toerisme) doen
onderzoek, schrijven projectvoorstellen
en begeleiden de uitvoering van projecten,
evenals Enrique Paz (socioloog, computers
en administratie) en Waldo Arizmendi (technisch/agrarische achtergrond). Het zijn lokale
mensen die, zeer begaan met het lot van hun
medemensen, dit werk, naast hun gewone
werk, vanuit hun hart doen. Een fantastisch
team waar we op en mee kunnen bouwen!
Nieuwe donateurs
We zijn blij met de aanmelding van 2 nieuwe
vaste donateurs:
Mevr. R. Boerlage en dhr. J. Landman!

Uw bijdrage voor onze projecten is van harte
welkom op Rabo: 1622.37.871 t.n.v. Stichting
Amigos de Potosí te Groningen.

Zingende schoolkinderen op het plein. Foto midden: Solardouche installatie op het dak in Negro Tambo. Foto rechts: Groentekas
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