Amigos de Potosí
stichting / fundación / foundation

WWW.AMIGOSDEPOTOSI.COM

Nieuwsbrief

Kinderarbeid in de mijnen
Op 21 juli zond Netwerk een aangrijpende documentaire uit over kinderarbeid in de mijnen in
Llallagua, Bolivia die nog steeds op internet te zien
is (http://www.netwerk.tv/uitzending/2010-07-21/
kinderarbeid-boliviaanse-mijnen-kost-levens).
Vele geschokte kijkers boden via de website van
Netwerk aan de jongens financieel te steunen zodat ze onderwijs zouden kunnen volgen. Ook werd
stichting Amigos de Potosí door een aantal kijkers
aanbevolen als een goede weg waarlangs mogelijk
hulp verleend zou kunnen worden. Uiteraard
waren wij blij met deze aanbeveling en met de
aandacht voor de problematiek van de jeugd in
mijnwerkersgebieden. In onze reactie op de
Netwerksite legden we uit dat wij, hoe schrijnend
individuele gevallen ook zijn, bij voorkeur werken
aan een meer structurele oplossing waar meer kinderen van kunnen profiteren: zoals verbetering
van het onderwijs en het bieden van alternatieve
inkomstenbronnen. Naast donaties heeft de uitzending ook een aantal nieuwe contacten opgeleverd. We onderzoeken nu verder hoe we samen
een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan
van kinderarbeid in de mijnen.
Werkbezoek aan Bolivia
In oktober bracht Margret Kamphuis een bezoek
aan Bolivia om de lopende en afgeronde projecten
te bezoeken. Ook heeft er veel overleg plaats
gevonden met onze lokale vrijwilligers die nieuwe
projectvoorstellen in brachten. Ze hadden het weer
prima voorbereid en na ons bezoek aan een aantal
plattelandsscholen hadden we een goed beeld van
de problematiek en de voorgestelde oplossingen.
Daarnaast is er met verschillende deskundigen
gesproken over de mogelijkheden van onderwijsverbetering. De plannen groeien!
Nieuwe waterleiding in Chiutara Baja
Sinds de bouw van de kas in 2006, is er al vele
malen enthousiast geoogst en de kinderen en leerkrachten smulden van de vitaminerijke verse sla,
tomaten, uien en radijsjes. Dat is weer eens wat
anders dan bonen en aardappelen!
In juni van dit jaar was de nieuwe waterleiding die
het water van het dorp naar de school transporteert klaar. De school heeft zelf een kraan bij de
kas geplaatst waardoor er niet meer met emmers
gesjouwd hoeft te worden.
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Nieuwe projecten waarvoor wij fondsen zoeken:
Een extra klaslokaal in Chiutara Baja
In verband met ruimtegebrek wordt er in Chiutara
Baja geen les gegeven aan de hoogste groepen
en verlaten de kinderen vroegtijdig school. Veel
jongens maken de school wel af in een verderop
gelegen dorp maar de meisjes blijven thuis… Er
is al een onderwijzer toegezegd en met een nieuw
klaslokaal kan iedereen de basisschool af maken!
Krantenjongens met een warme jas
naar school
Veel kinderen in Bolivia moeten bijdragen aan het
gezinsinkomen (als schoenenpoetser of krantenverkoper) om de schoolkosten te kunnen betalen.
Wij ondersteunen hen (met warme kleding, een
pet en tas en begeleiding) waarbij ze zich verplichten om naar school te gaan. Het plan is om
deze krantenjongens te blijven volgen en gemotiveerde jongens verder te begeleiden naar een
technisch beroep. Want er is behoefte aan bijvoorbeeld bouwvakkers, maar er is geen goed vakonderwijs in Potosí. Op deze manier proberen we
hen uit de mijnen te houden. Dit is een prachtig
project dat we stap voor stap verder gaan uitbouwen.

Bij al onze projecten werken de begunstigden (of hun ouders) mee,
zoals hier bij de aanleg van de waterleiding in Chiutara Baja.
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Op het platteland rond Potosí wordt onze steun
gevraagd door:
Colegio Thomas Katari in Vitichi: voor douches,
extra toiletten en een waterpomp;
Internaat in Vitichi: een waterpomp, een groentekas en een kleine bibliotheek.
Colegio in Caiza D: waterpomp, douches en uitbreiding van toiletten.
5 plattelandsscholen voor middelbaar onderwijs:
computerlokalen met 10 computers + internet.
De scholen zorgen voor een computerlokaal en een
computerleerkracht die ook het onderhoud verzorgt. De computers worden in Bolivia ingekocht.
.

Bijdragen van De Bron
De PKN De Bron in Beijum hield tijdens de adventperiode een collecte voor de stichting. Opbrengst:
E 755,21. Dat de hulp aan de kinderen in Potosí
niet eenmalig was, blijkt wel uit het feit dat 60%
van de opbrengst van de Spetterende Spulletjes
markt op 6 november j.l. eveneens aan ons werd
geschonken: E 1.400,-! Dit bedrag wordt besteed
aan het krantenjongens project in Potosí.
(www.pkndebron.nl)

Michiel, Margret en Annemie verkopen Boliviaanse fair trade artikelen

Wij vinden het belangrijk om deze scholen te ondersteunen omdat dit de kansen van de jongeren
op de arbeidsmarkt vergroot. Betere omstandigheden op school leiden tot beter onderwijs met
gemotiveerde leerkrachten en leerlingen. Als ook
de ouders het nut van onderwijs inzien, is de kans
groter dat de kinderen de school afmaken en waar
mogelijk voor vervolgonderwijs kiezen. Dit aspect
gaat de komende tijd meer onze aandacht krijgen.
Met begeleiding en goed vak onderwijs krijgen
jongeren een beter toekomstperspectief en leveren
wij een bescheiden maar belangrijke bijdrage aan
de bestrijding van kinderarbeid in de mijnen van
Potosí en Llallagua. Er is nog een lange weg te gaan
maar we gaan de goede kant op!
Amigos de Potosí in de klas
“Werk aan de wereld” is een project vanuit COS
Groningen (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) dat bijdraagt aan de ontwikkeling van
wereldburgerschap van de schooljeugd. Stichting
Amigos de Potosí zal in dat verband een aantal
gastlessen verzorgen op de Joh. Calvijnschool
(basis onderwijs) en het Willem Lodewijk
Gymnasium, beide in Groningen.

Nieuwe website in aanbouw…
Onze website wordt herbouwd! Meer foto’s, meer
interactie, meer informatie op een moderne en
overzichtelijke wijze gepresenteerd, leiden hopelijk tot meer donateurs!
Dank voor uw steun!
Wij willen iedereen die ons het afgelopen jaar
heeft gesteund van harte bedanken. Door uw hulp
en giften en ons (vrijwilligers-)werk hebben vele
honderden mijnwerkers drinkwater, leren tientallen kinderen groenten verbouwen, kunnen honderden kinderen wekelijks douchen en gaan hopelijk
tientallen kinderen in de nabije toekomst NIET
in de mijnen werken. En elk kind dat we kunnen
helpen is het waard!
Tussenstand opbrengst Familie Kamphuis-cd:
E 713,-!

Uw bijdrage is van harte welkom
op Rabo: 1622.37.871
ten name van:
Stichting Amigos de Potosí te Groningen.

Oproep
In verband met verdere professionalisering van de stichting en uitbreiding van de projecten en
werkzaamheden zijn wij dringend op zoek naar ondersteuning bij: fondsenwerving en vertalingen
(bij voorkeur door een native speaker Spaans). Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis,
onkosten worden uiteraard vergoed. Daarnaast willen we graag onze contacten met Bolivianen in
Nederland uitbreiden.
Stichting Amigos de Potosí, Groningen, T +31 (0)50 3189318 / +31 (0)6 10675014, Rabobank: 1622.37.871, amigosdepotosi@live.nl, www.amigosdepotosi.com

