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Maaltijd ten voordele van SOS caiza...
uit: Zonder woorden kan je niet
van Kris Gelaude
Zalig die als de nacht het donkerst is
durven vertrouwen op die ene ster
Zalig die met een onbevangen geest
verwachting blijven koesteren
Zalig die speuren naar vonkjes hoop
om ze als een fakkel aan te steken
Zalig die woorden spreken
waaraan velen zich verwarmen
Zalig die goedheid tonen
waarin je mag wonen
Zalig die met zachte moed
vriend en vreemde tegemoet gaan
Zalig die met kerstlicht in de ogen
dag aan dag meer mens worden
uit: Kerstmis
van Kris Gelaude

Als we nu eens zouden proberen
om met kleine dingen
gelukkig te zijn.
Met winterlicht
dat rust over de velden spreidt.
Met de zaligste herinneringen.
Met de begeestering
die je gedachten vleugels geeft.
Met een verhaal van kinderen.
Met wind en regen om het huis
terwijl je samen bij het vuur
kan schuilen.

OP ZONDAG 29 JANUARI 2017
HOUDEN WIJ NAAR ALOUDE TRADITIE
ONZE MAALTIJD TEN VOOR DELE VAN CAIZA.
Het menu ziet er zo uit:
Aperitief: glaasje cava of vruchtensap met wachtbordje
Voorgerecht: gemarineerd kabeljauwhaasje, radijs en komkommer
Hoofdgerecht: varkenshaasje met portosaus, structuren en variëteiten van wortels,
polentakroketten met oud-Brugse kaas
Nagerecht: duo van chocolademousse
Deze maaltijd kost je €44.
Wil je deelnemen, bel vóór 26 januari 2017 naar 050 31 94 93
(Georges en Lieve Suvée Marrannes) of mail naar georges.suvee@telenet.be
en stort het bedrag op de rekening BE57 4727 0698 0135 van S.O.S. Caiza
met vermelding maaltijd en het aantal personen.
Je bent heel hartelijk welkom !!!!!!!
We starten om 12 uur in het Forum,
Kerkstraat 66, Blankenberge.

Met klanken
van hemelse muziek.
Met vriendschap
die al jaren meegaat
Met zorgen
die verdwijnen.

EEN ZALIG KERSTFEEST!
Met armen
waarin je altijd geborgen bent.
Met woorden die de snaren
van je hart beroeren.
Met iedere belofte
van een nieuwe morgen
Een beloftevol nieuw jaar!

Nieuws uit Bolivia & Caiza...
A) DE DROOGTE
• In de kranten gelezen:
Bolivia wordt getroffen door het grootste watertekort sinds 25 jaar. In vijf van
de negen regio’s heeft men te weinig drinkwater. In El Alto en La Paz krijgt men
slechts om de drie dagen gedurende drie uur water. De president Evo Morales
heeft de noodsituatie uitgeroepen. De bevolking moet zich op het ergste voorbereiden.
Sinds eind 2015 heeft het in Bolivia amper geregend. De oorzaak hiervan is El
Nino. (In de oostelijke Grote Oceaan (langs de evenaar)
komt in sommige jaren een sterke opwarming van normaal
koel zeewater tot stand. Dit heeft een invloed op het weer in
grote delen van de wereld.) De vraag naar water wordt ook
groter door de groeiende mijnbouw en de industrie. Deze
gebruiken niet alleen veel water maar ze vervuilen ook het
schaarse rivierwater.
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• Hoe is de situatie in Caiza?

Op 16 juli 2016 schreef Padre Julián Quispe het volgende:
Het waterprobleem is in Caiza heel groot. We moeten dus op zoek naar water.
Dertig dagen geleden zijn we gestart met de werken aan de oude waterput in de
parochie die niet meer in gebruik was.
Eerst hebben we het waterreservoir dat in slechte staat verkeerde volledig hersteld. Nu maken we de put van 25 meter 5 meter dieper. Tot onze verbazing hebben we meer water gevonden dan we ooit verwacht hadden. We zullen nog enkele
meter dieper graven en misschien vinden we nog meer water.
Nu hebben we zeker voldoende water voor de parochie, maar we zullen het van
hieruit moeten overbrengen naar andere gebouwen, in de eerste plaats naar de
internaten.
Om het water over meer dan 30 meter op te pompen hebben we een nieuwe pomp
nodig. Die is besteld in Cochabamba en zal over enkele weken in Caiza aankomen.

Vijf dagen later ontvingen we opnieuw nieuws uit Caiza.
“We hebben veel geluk want dankzij de werkzaamheden aan de oude parochieput
is de watervoorraad flink toegenomen Met een voorlopige, kleine pomp (2 PK en
een afvoer van 1.5 duim) kunnen we water oppompen zonder dat het waterniveau
in de put daalt.
Morgen komt de nieuwe pomp uit Cochabamba aan en kopen we ook nieuwe buizen. Dan kunnen we de grote herstelde watertank vullen. Tegen het einde van de
maand zal alles klaar zijn. Daarna kunnen we ons concentreren op het herstellen
van de pomp die aangedreven wordt door een windmolen die naast het college in
de moestuin staat.

Nieuws van 2 oktober:

Herstelling waterreservoir
< Waterput in parochie

De werken aan de drinkwaterput in de parochie zijn nu beëindigd en we beschikken over voldoende water. We moeten natuurlijk ook op andere plaatsen (scholen,
internaten, groentetuin, …) voldoende water hebben. Met de windmolen en de put
in de groentetuin hebben we minder geluk gehad. Om die put opnieuw te kunnen
gebruiken, zullen we de zware middelen moeten inzetten. Maar de geplante groenten en de oogst in de moestuin zouden kunnen beschadigd worden. Daarom hebben we de werken uitgesteld tot de wintervakantie van 2017 (juni, juli). Bovendien
valt het nu ook financieel zwaar uit want die werken zullen een pak geld kosten.
De put (14.5 m diep) in het jongensinternaat levert geen water meer. We zullen
hem nu, na enkele kleine aanpassingen, gebruiken voor de opslag van regenwater.
Dit kunnen we gebruiken voor de douches en de toiletten.
Het meisjesinternaat is er het slechtst aan toe.
Daar is geen waterput. Als men volgende winter (juni, juli)
in de tuin van het college naar grondwater boort, zullen we
ook proberen een put te boren op het terrein van het
meisjesinternaat.
Dat zal natuurlijk financieel een zware dobber worden.
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Eerste drinkwater
< De nieuwe pomp
Twee bijkomende tanks in jongensinternaat.

Dank aan Pacha Mama

B) Brief van Wilson Tuco Yapu
Wilson woont in Caiza. Hij is de oudste van zeven kinderen. Zijn familie woont aan de
rand van het dorp in een schamel huisje met twee ruimtes. Slapen, koken, eten gebeurt in
dezelfde kamer. In het tweede plaatsje ligt het weefraam van de mama. . Haar man werkt
ergens buiten het dorp en komt maar nu en dan eens naar huis. Wij zijn bij hem op bezoek
geweest. Zijn mama was naar de markt in de hoop iets van haar werk te kunnen verkopen.
Hij had de zorg die dag voor zijn broers en hij stelde hen fier aan ons voor. Wij waren onder
de indruk van de grote armoede en het deed deugd om te merken dat hij er zich bewust van
was dat hij hard moest werken als hij vooruit wilde komen. Hij is sinds dit jaar afgestudeerd.
Hij heeft zijn studies kunnen doen dankzij de steun die hij vanuit België kreeg. Hij schreef
ons een brief om te bedanken.
Hier de brief:
Ik wil je oprecht danken voor de grote financiële hulp die ik gekregen heb tijdens mijn
studie aan de universiteit van Sucre. Zonder dit duwtje in de rug zou ik mijn studies
nooit hebben kunnen afmaken binnen de gegeven tijd. Ik betaalde met dit geld mijn
huur, mijn eten en mijn cursussen. Ik besefte goed wat een geluk ik had en dat motiveerde mij om er echt voor te gaan.
Ik heb Sociologie gestudeerd en heb mijn licentiaatsdiploma behaald. Nu sta ik voor
een nieuwe uitdaging: mijn loopbaan uitbouwen. Ik heb werk en ik wil met mijn talenten en mogelijkheden een steentje bijdragen om de sociale situatie van jongeren te
verbeteren. Zij leven in hetzelfde sociale milieu als ik.
Ik hoop hen te kunnen aanmoedigen en bijstaan opdat ook zij
een mooi leven zouden kunnen uitbouwen.
Nogmaals hartelijk dank aan de Belgische vrienden voor de
financiële steun en aan de equipe in Caiza die mij moreel
steunde, die mij aanmoedigde,bij wie ik altijd terecht kon
zodat ik mijn stoutste dromen kon waarmaken.
Duizend maal dank!!!!!!!!
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Reservoir wordt gevuld

C) De padre bracht een bezoek aan de familie Aguilar Yucra
De familie Aguilar telt zes kinderen. Het gezin wordt van hieruit gesteund en ontvangt elke maand 100 Bolivianos (± € 14) voor de studie van hun kroost. De vader
is afkomstig van Chillma. Als kleine jongen ging hij op internaat in Chajnacaya. Daar
was een lagere school. Er zaten toen 150 kinderen die afkomstig waren van Chillma.
Hij stamt uit een arm landbouwersgezin dat ergens verlaten op het platteland woonde
en er was dus geen geld om secundair onderwijs te volgen. Om zijn droom te kunnen
waar maken en een diploma te halen, verliet hij als twaalfjarige zijn familie en trok
naar “Gran Chaco”(departement dat aan Brazilië en Paraguay grenst). Hij deed er
verschillende jobs. Hij was de eerste in zijn dorp die het diploma van secundair onderwijs haalde. Daarna ging hij aan de slag als bouwvakker en volgde ’s avonds les in
het centrum voor volwassenenonderwijs. Met zijn diploma van leraar op zak keerde hij
terug naar Chillma en werkte er drie maand als onderwijzer in het gehucht Cata Cata.
Om benoemd te geraken, moest hij enkele administratieve papieren in orde brengen.
Daarvoor moest hij zijn geboorteakte voorleggen. Maar dat was zoek of bestond niet
en dus werd hij ontslagen.
Nu woont hij met zijn gezin in Caiza. Zijn huisje is nog niet onder dak maar hij hoopt
het binnenkort te kunnen afmaken. Eerst moet er weer wat geld zijn want hij verdient
niet veel met zijn job van bouwvakker en landbouwer. Hij is verhuisd vanwege de
kinderen. In Chillma krijgen de leerlingen slechts halve dagen les. Veel mensen op het
platteland vinden dat voldoende. Hij wil echter dat zijn kinderen de kans krijgen om
verder te studeren, dat zij het later beter hebben dan hij. Waarom, droomt hij, zouden
ze geen universiteit of ander hoger onderwijs kunnen volgen. Hij en zijn vrouw zullen
proberen het nodige geld te verzamelen opdat hun kroost een goede toekomst zou
hebben. Een eerste stap is al gezet: de kinderen zitten in de lagere school van Caiza.
Daar wordt degelijk onderwijs gegeven.
Dankzij de financiële hulp kunnen ze allemaal naar school.
Het bezoek van de padre loopt op zijn einde want het wordt langzamerhand tijd om
aan het avondmaal te denken. Mevrouw kookt op een houtvuur want er is geen geld
voor een gasfles.

Familie Aguilar: papa Hilarion,
mama Adriana en de 4 jongste kinderen
Chiovana Aguilar de oudste dochter
Ghenry Aguilar de oudste zoon

Huis van de familie Aguilar

D) De nieuwe directeur van de lagere school in Caiza schreef ons
hoe hij zijn taak als leider van de school ziet.
Opvoeding is belangrijk voor de ontwikkeling van een volk. Hij vindt dat elk kind, waar
het ook woont op het platteland of in de stad het recht heeft op gratis onderwijs.
Hij vindt dat de regering nu schromelijk te kort schiet. Ook het gezin speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. School en gezin moeten dus samen werken. Zijn grote voorbeeld is de pedagoog Paulo Freire. Deze kwam tot de vaststelling
dat mensen die onderdrukt worden, de mechanismen van hun uitsluiting vaak hebben
leren aanvaarden als ‘normaal’. Ze zijn gaan geloven dat de dingen nu eenmaal zijn
zoals ze zijn, dat ongelijkheid er altijd geweest is en ook altijd zal blijven bestaan,
dat de onderdrukker het uiteindelijk goed met hen voor heeft en dat het in hun eigen
belang is om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen en verwachtingen van hun
heersers. De onderdrukten aanvaarden dus de positie die ze toebedeeld krijgen.
Ze zien dat als hun lot.
Hoe kan men die situatie veranderen? Men moet de mensen leren om samen die
“vanzelfsprekende werkelijkheid” in vraag te stellen, Ze moeten zich organiseren en in
actie komen. Freire schrijft dan ook: “Mensen leren lezen en schrijven is dus niet langer een willekeurige zaak van ba, be, bi, bo, bu. Het is niet voldoende om vervreemdende woorden uit het hoofd leren. Onderwijzen is een moeilijke leertijd om samen
de wereld te benoemen.” Door een dergelijk collectief bewustwordingsproces leren
mensen inzien dat de dingen niet hoeven te zijn zoals ze zijn en dat een diepgaande
verandering wél mogelijk is.
Dit wil hij ook aan zijn leerlingen meegeven. Ze moeten geleerd worden dat het belangrijker is: “TE ZIJN” dan “MEER TE BEZITTEN”. We moeten ze daarom een aantal
waarden aanleren:
Solidariteit is hier heel belangrijk: de kinderen moeten leren samen werken, samen
leven in verscheidenheid, ze moeten respect hebben voor het milieu
Verantwoordelijkheid: ze moeten in staat zijn om hun toekomst uit te bouwen, hun
dromen en wensen te verwezenlijken maar ze moeten er zich ook van bewust zijn dat
er ook bepaalde plichten zijn
Respect: ze moeten leren respect op te brengen niet alleen voor hun medemensen
maar ook voor de natuur zodat de wereld een thuis wordt voor iedereen.
Welke leerkracht kan dit waarmaken?
De leraar moet het onderwijzen niet alleen zien als zijn beroep
maar ook als een roeping. Hij moet tussen zijn leerlingen staan
en hen begeleiden. Hij moet hun de christelijke waarden aanleren,
maar niet alleen met woorden hij moet er ook naar leven.
Hij moet bereid zijn om zich bij te scholen en op zoek te gaan

8

naar nieuwe werkvormen. Wij moeten open staan voor de jongeren die anders om
financiële redenen geen school kunnen lopen.

E) Ook in het college is er een nieuwe directie.
Hij wil het werk van Lieve Claeys en padre Santiago verder zetten. Zij vonden het leren
belangrijk maar zij hadden ook oog voor de totale ontwikkeling van de leerling. Op de
speelplaats van het college staat een podium en daarop staan de woorden
“DIOS-PATRIA-ESTUDIO” Deze drie woorden waren hun ontwikkelingsproject.
DIOS: zij gaven de jongeren de evangelische waarden mee.
PATRIA: zij leerden hun respect te hebben voor de tradities van hun familie en hun
streek en er trouw aan te blijven.
ESTUDIO: zij brachten hen kennis bij zodat ze verder konden studeren en een plaatsje
konden veroveren in de maatschappij om deze vooruit te helpen.
Hij schrijft: “Wij moeten de leerlingen helpen op hun weg naar volwassenheid zodat
ze later de samenleving een duwtje in de rug kunnen geven maar ze zouden daarbij
ook rekening moeten houden met de vele mensen die in armoede leven. Wij kunnen
dat concreet doen via de leerstof die ze krijgen, de boeken die ze moeten lezen, de
gemeenschapsdienst die ze moeten doen. In het internaat leren zij samen leven,
moeten ze rekening houden met de andere, moeten ze elkaar helpen.
Hopelijk worden onze leerlingen later volwassenen die zich vanuit de christelijke waarden met hun talenten inzetten voor een betere en rechtvaardigere maatschappij waar
iedereen zijn plaatsje krijgt”.

Financies, onze ontvangsten...
Juni 2016

• Wie een computer heeft, kan ons nu ook vinden op SOSCaiza.be. Wij hebben ons
aan de hedendaagse tijd aangepast: wij hebben een website!!!!!!!. Dankzij de samenwerking met jongeren die daar veel meer kaas van gegeten hebben dan wij is deze
er gekomen. En wij vinden ze geslaagd. Je moet dus maar eens kijken. We melden
hierop ook alle activiteiten die we organiseren of waaraan we deelnemen.
• Met SOS Caiza werkten wij ook mee aan een project over water georganiseerd door
Djapo in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en het gemeentebestuur
van Blankenberge. Twee leden van ons comité trokken naar het derde leerjaar van
de verschillende scholen in deze badstad. Met hun creatieve talenten en hun enthousiasme maakten ze er een leuke maar ook leerzame les van en schilderden ze het
probleem van het water in Bolivia.
• Dank zij de jongeren zijn wij ook ingeschreven voor de warmste week van Studio
Brussel. Wij hopen zo ook op wat extra steun te kunnen rekenen. Hiervoor vond er in
de kerk van Nieuwmunster op 11 december 2016 een winterconcert plaats.
Het Brusselse kamerkoor Via Vocis onder leiding van Thomas Lucas Vanhede bracht
“Salve Regina”.
• Elk jaar is er in Blankenberge het bal van de burgemeester. Met de opbrengst ervan
worden goede doelen gesteund. Ook wij mogen dit jaar in het rijtje aanschuiven om
een graantje mee te pikken, waarvoor onze beste dank.

€ 2.978,17
€ 485,40
€ 380,14
€ 50,00
€ 109.399,43
TOTAAL: € 113.293,14

---------------------------------------------------------------Juli 2016

giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen

€ 1.471,10
€ 2.199,81
€ 504,93
€ 50,00
TOTAAL: € 4.225,84

---------------------------------------------------------------Augustus 2016

F) Het thuisfront
Zoals je al hebt kunnen lezen, heeft het te weinig geregend en is er een tekort aan
water. De werken voor de watervoorziening kosten heel wat geld.
Ook de internaten vragen om blijvende steun. Omdat zij geen hulp van de staat
krijgen, moet de equipe alle kosten dragen. Dus willen wij verder steunen en er waren
wat initiatieven. Gelukkig kunnen wij rekenen op verschillende jongeren die zich voor
het project willen inzetten.

giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen
legaat

giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen

€ 1.530,10
€ 775.40
€ 379,72
€ 50,00
TOTAAL: € 2.735.22

---------------------------------------------------------------September 2016

giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen
opbrengst boerenmarkt

€ 2.952,17
€ 430,40
€ 309,07
€ 50,00
€ 188,00
TOTAAL: € 3.929,64

---------------------------------------------------------------Oktober 2016

giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen

€ 731,10
€ 702,79
€ 1.039,72
€ 50,00
TOTAAL: € 2.523,61

---------------------------------------------------------------November 2016

giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen

€ 2.220,10
€ 470,40
€ 430,14
€ 50,00
TOTAAL: € 3.170,64

HUWELIJKEN – DOOPSELS – VERJAARDAGEN
Deel uw vreugde met onze Boliviaanse vrienden.
Stel je vrienden een origineel en sympathiek geschenk voor:
een storting voor S.O.S. Caiza
BE57 4727 0698 0135
Weimanstraat 58, 8377 Zuienkerke
Tel.: 050 31 94 93
Wij bezorgen ze een fiscaal attest
voor iedere gift van € 40 of meer.

Wil je ons tijdschriftje S.O.S. Caiza via email ontvangen,
stuur ons een mailtje.
mark.makelberge@telenet.be (secretaris-schatbewaarder)
georges.suvee@telenet.be (voorzitter)
lieve.marrannes@telenet.be (verantw. uitgever S.O.S. Caiza)

s.O.S. Caiza vzw
IBAN nummer

BIC code (enkel voor het buitenland)

BE57 4727 0698 0135
BE24 0000 1234 2238

KREDBEBB
BPOTBEB1
www.jamplus.be

Rekeningnummers:

