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Nieuwsbrief

Opgeleverde projecten op het platteland van Potosí in 2011
Internado Fray Vicente Bernedo
In juni werden op het internaat in Vitichi, dat
onderdak biedt aan ca. 50 scholieren, 10 wasplaatsen en een waterpomp in gebruik genomen.
De toiletten kunnen dankzij de nieuwe pomp weer
doorgespoeld worden en men beschikt nu over
voldoende wasgelegenheden.

Wasplaatsen voor internaat in Vitichi juni 2011.
Colegio Thomás Frias in Vitichi
Omdat Margret, haar man Michiel en zoon Jurjen op vakantie in Bolivia waren, konden ze op
1 augustus aanwezig zijn bij de opening van het
computerlokaal op de middelbare school Thomás
Frias in Vitichi. Een bijzondere happening…:
Na een urenlange hobbelige reis over niet geasfalteerde wegen, komen we aan bij de school waar
een zenuwachtige en opgewonden feeststemming
heerst. In het piepkleine kamertje van de schooldirecteur krijgen we eerst een stevig ontbijt
aangeboden: api, een warme maïsdrank en een
buñuelo, een soort platte oliebol. Op het plein
klinkt gegiechel en af en toe gluurt er iemand om
het hoekje. Er is vooral veer aandacht voor onze
blonde zoon Jurjen (12) die daar wel even aan
moet wennen.. De jongelui stellen zich op in rijen
op het schoolplein en de schoolleiding, de burgemeester van het dorp en wij nemen plaats achter
tafels waarlangs vervolgens een serie traditionele
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dansen wordt uitgevoerd. De leerlingen zijn kleurrijk gekleed en geven met hun show een prachtig
beeld van de lokale danstraditie. Aansluitend mag
Jurjen het lokaal openen door het lint door te
knippen en dan volgen er diverse toespraken, van
de directeur, de burgemeester en de dorpsoudste
die zijn ontroering maar moeilijk kan bedwingen.
Ze vinden het ongelofelijk dat er aan de andere
kant van de wereld mensen zijn die zich het lot
en de toekomst van hun dorpsjeugd aantrekken.
Deze investering betekent een enorme vooruitgang
voor het dorp. We worden vervolgens versierd met
halskettingen waaraan lokale gewassen als maïs,
prei en ui hangen en miniatuur kookpotjes… Over
onze hoofden wordt rijkelijk confetti uitgestrooid
en er worden veel foto’s gemaakt. We nemen ook
nog even een kijkje bij de nieuwe waterpomp die
in juni al is geplaatst en die de toiletten van water
voorziet.
Ik bedank iedereen voor de hartelijke ontvangst en
prachtige optredens en onze lokale vrijwilligers
voor hun grote inzet. Ze hebben nog tot in de
vroege uren gewerkt om het voor elkaar te krijgen.. We proosten met een glas chicha (zelfgebrouwen maïsdrank) en tekenen tenslotte de officiële
overdracht van de apparatuur waarmee de school
de trotse eigenaar is geworden van de 10 computers met internetverbinding en computermeubilair!
Het was een bijzondere dag, voor Vitichi en voor
ons. En Jurjen? Die heeft nu een heleboel fans in
Bolivia..
(Margret Kamphuis)

Een warm onthaal op de middelbare school in Vitichi.
foto meisjes uit Potosí surfend op het internet z.o.z.
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een die het afgelopen jaar een financiële bijdrage
heeft geleverd waardoor we weer een paar mooie
projecten van de grond hebben gekregen. Zonder
jullie steun en vertrouwen was dit allemaal niet
gelukt!

Computers en internet, een enorme stap voorwaarts!

Projecten in 2012
Financiële hulpvraag voor sanitair
basisschool in Caiza D
We hebben een goed plan klaar voor een toilettengebouw voor de basisschool van Caiza D. Op
deze basisschool lopen de voorzieningen ver
achter bij het leerlingenaantal (ca 250). Caiza D is
een plattelandsdorp met een goed georganiseerde
school met een betrokken onderwijsteam dat wel
wat ondersteuning kan gebruiken. We hopen de
financiering binnenkort rond te hebben zodat er
met de bouw gestart kan worden.
Nieuwe plannen voor de mijnwerkers
Mijnwerkers: al jarenlang bestaat de wens om bij
de mijnen toiletten aan te leggen. Die zijn er nu
niet… Daarnaast zouden de vrouwen graag zelf
brood willen kunnen bakken voor de mijnwerkers.
We bespreken via onze lokale vrijwilligers met de
mijnwerkers wat er mogelijk is en hoe men hier
ook zelf aan kan bijdragen.
Wilt u ook een bijdrage leveren? Maak dan uw
bijdrage over naar 1622 37871 tnv Stichting
Amigos de Potosí en wij maken het mogelijk.
Momenteel wordt er gewerkt aan de mogelijkheid
om op onze website via iDeal geld over te maken.
Hopelijk kan dat binnenkort. Hoe dan ook, uw
bijdrage is van harte welkom!
Vrijwilligers en donateurs: Hartelijk dank!
We bedanken alle vrijwilligers heel hartelijk voor
hun inzet afgelopen jaar: onze vertalers Suzan,
Petra en Andrés die een paar lastige technische
klusjes hadden. Website bouwer Jeroen Egbertzen
van Zen-Eleven die onze prachtige website bouwde!
En grafisch vormgever René (Da-Mar Groningen) die
weer een mooie nieuwsbrief en flyer maakte. Daarnaast hartelijk dank aan alle donateurs en ieder-

In februari 2012: Informatie avond over
Bolivia en onze projecten!
Aan de hand van een foto presentatie vertelt
Margret Kamphuis uit eigen ervaring over
Bolivia: de hoogvlakte, het spectaculaire zoutmeer,
de kleurrijke bevolking en over de hoogstgelegen
stad ter wereld: Potosí (4090 m). En ze laat zien
wat er door de stichting met en voor mijnwerkers
en schoolkinderen is gerealiseerd.
Toegang: gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de
projecten wordt op prijs gesteld.
Waar: Tennisvereniging Van Starkenborgh,
Heerdenpad 9, 9731 BW Groningen
Wanneer: donderdag 16 februari 20:00 – ca 22:00
uur.
Oproep
Vrijwilligers en bestuurslid gezocht.
Heb je affiniteit met onze projecten en doelgroepen? En heb je kennis en ervaring op het
gebied van bestuurswerk, communicatie of
marketing?
Met een paar uur tijd, goede ideeën, betrokkenheid en gezond verstand kun je veel bereiken. Help ons mee om onze doelstellingen
te realiseren door actief mee te helpen met
het bedenken en organiseren van een actie of
activiteiten in Nederland.
Tevens zijn we op zoek naar een (algemeen)
bestuurslid. Voor meer informatie: 050
3189318 of margret@amigosdepotosi.com
Heb je geen tijd, help ons dan door je netwerk
op de hoogte te stellen van onze activiteiten.
Attendeer anderen op ons en volg en “like” ons
op Facebook of LinkedIn.
Of wijs ons op mogelijkheden om bijvoorbeeld
via je werkgever, school, kerk of sportvereniging fondsen te werven. Steeds meer mensen
n organisaties willen maatschappelijk verantwoord werken en een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan een meer rechtvaardige samenleving. Jij toch ook?
Uw bijdrage is van harte welkom
op Rabo: 1622.37.871
ten name van: Stichting
Amigos de Potosí te Groningen.

Strip: Jesse van Muylwijck / c www.jessecatoons.com
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