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Wat nieuws uit Caiza
Wij gaan door de nacht
En we komen van ver
Toch is er een ster helder en klaar
die ons bijeen brengt
Mensen met hoop en vertrouwen
van overal naar elkaar

DE PADRE SCHRIJFT...
Wetenschapsolympiades
Op 17 juli had de eerste proef plaats in Caiza. 290 leerlingen uit 7 colleges namen
eraan deel. 173 gingen door naar de departementale proef in Potosí. 124 kwamen
uit het college Pablo VI.

Een zalig Kerstfeest
Onze levensketting wordt elk jaar een stukje langer.
Ook dit jaar komt er een nieuwe schakel bij.
Laat hem glanzen in het licht.
Blink hem op met wijsheid en humor
En deel je tijd met de mensen om je heen
Laat dit jaar een tijd van zachtheid en vrede zijn.
Laat je plezier niet vergallen door zeuren en klagen
Kijk naar de dingen om je heen als een kind.
Dan is elke dag nieuw en vol wonderen
die je gratis in de schoot worden geworpen:
een vrolijk liedje op de radio,
de smaak van vers brood,
Een knipoog van wie je lief is.
(Uit “Tel je zegeningen van Kolet Janssen)

Een gelukkig nieuw jaar !

In Potosí plaatsten 12 leerlingen van ons college zich voor de nationale proef in
Sucre. We waren het succesvolste college van het departement Potosí. In Sucre liep
het minder vlot. Waar we andere jaren 1 of 2 winnaars hadden op nationaal niveau,
vielen we nu uit de prijzen. De koplopers waren allemaal katholieke, maar rijke
particuliere scholen. Daar betalen de ouders tot 50$ per maand schoolgeld. Zij beschikken daardoor over veel geld zodat zij de beste leerkrachten kunnen aantrekken
via een aantrekkelijk loon. Wij in Caiza werken zoals je wel weet met de kinderen
van arme campesinos waarvan sommigen onvoldoende verdienen om te overleven.
Maar we zullen blijven werken met en vanuit de armen.
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Kermis voor het College Pablo VI
We wilden geld inzamelen om de elektriciteitsrekening van het college te betalen.
Vorige jaren betaalde het gemeentebestuur dat. Voor het jaar 2016 wou het geen
subsidies meer geven omdat het college en de internaten privé-eigendom zijn en
men geen overheidsgeld mag gebruiken voor privé initiatieven. Deze beweringen
zijn gedeeltelijk juist. Het gaat hier echter wel over basisbehoeften zoals water,
elektriciteit en riolering. Daarom hebben we een inter-institutionele overeenkomst
afgesloten. Het gemeentebestuur en de pastoor, als vertegenwoordiger van de bisschop, tekenden deze. We hebben wel eerst met het bisdom overlegd om te kijken
hoe we dit document het best konden opstellen. Het is nu al maanden geleden dat
we deze overeenkomst tekenden en we hopen dat alles in orde komt tegen het einde
van het jaar. . In 2017 hebben we toch weer een subsidie aangevraagd ook voor de
internaten op basis van het tarief dat de gemeenteraad goedkeurde.
Ondertussen blijft de parochie, zoals in 2016, de rekeningen voor 2017 betalen.
Dit moet wel want anders zou men water en elektriciteit afsluiten.
Om aan geld te komen, hielden we op 15 september van dit jaar de kermis voor het
college na een lange voorbereiding van ongeveer 2 maand.
De ouders organiseerden zich en schoten in actie. We maakten reclame op de televisie in Potosí en op radio Aclo, een zender die de mensen in het hele land en zeker
in alle buurgemeenten van Caiza goed kunnen ontvangen
Ons streefdoel was: 10.000 bolivianos (aan een koers van 8.10 BOL per €, 1.234.56
euro ) inzamelen. Iedere klasgroep, samen met hun leraren en ouders bereidden
verschillende gerechten : gegrilde vis, pikante kip, kip in de oven, barbecue, …. In
totaal hadden we een twintigtal gerechten die typisch zijn voor de streek van Caiza
of Bolivia. Er daagde zo veel volk op dat er eten te kort was.
De netto winst van de actie en de giften die we mochten ontvangen bedroeg 10.801
BOL of 1333.45 euro. Dit was méér dan we verwacht hadden. We vreesden zelfs dat
we het gestelde doel nooit zouden halen. Maar dankzij de gezamenlijke inzet van
leerlingen, leerkrachten en ouders werd deze kermis een onverhoopt succes.
Na het betalen van de elektriciteitsrekening bleef er nog een saldo van 3801 BOL
over. Dit zullen we spenderen aan de activiteiten van het college. Het zal o.a. voor
een deel gebruikt worden voor de jaarlijkse uitstap van alle leerlingen naar de warmwaterbronnen in Chaqui. Zonet meldde de directeur dat er nog 516 BOL overblijft
voor de eindejaaractiviteiten.
Dit initiatief leerde ons ook dat we samen iets kunnen realiseren voor het werk in
Caiza, dat we geen angst moeten hebben om iets te ondernemen als we ons er met
man en macht voor inzetten. Ik weet wel, het gaat hier maar om een bescheiden
som vergeleken met de uitgaven van het werk in Caiza. Maar we moeten er ons
vooral bewust van zijn dat het onderwijs een taak is van ons allen en dat we samen
veel kunnen bereiken.
Voortbouwend op het succes van deze actie, zijn we een kermis voor de lagere
school “José Alonso de Ibañez aan het voorbereiden.. Deze zal plaats vinden op 9
november. De ouders en de families werken mee. We hopen opnieuw op een winst
van 10.000 BOL .
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Water in Caiza
We werken al een hele tijd aan de realisatie van waterputten en waterreservoirs. We
zijn erin geslaagd om voldoende wateropslagplaatsen te maken. Maar het probleem
is dat het NIET REGENT. De hoeveelheid water in de put van de parochie is zo sterk
verminderd dat we opnieuw werken moesten uitvoeren. Voor het ogenblik levert hij
maar 10% van zijn capaciteit. De bronnen en de rivier in Caiza vallen droog . In
het dorp is er bijna geen water meer. Men beperkt de watertoevoer tot één uur per
dag . De zone van de alti plano wordt erg getroffen door de droogte, terwijl er in het
tropische gebied (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) voldoende neerslag valt.
In de internaten hebben we gelukkig grote reservoirs voor regenwater. We springen
er zeer zuinig mee om. Maar naar verloop van tijd hadden we toch ook een tekort
en moesten we water aanvoeren. In de rivier hebben we putten gegraven en van
daaruit vullen we onze tank van 3500 liter. Die vervoeren we met de oude vrachtwagen. Ondertussen regent het nog altijd niet en blijft het heel erg warm.
De campesinos kunnen niet inzaaien want er staat geen water in de irrigatiekanaaltjes. Er is al onvoldoende water voor dagelijks gebruik zodat er zeker geen water
beschikbaar is voor de landbouw. De situatie is echt dramatisch geworden. Als het
binnen de eerste dagen niet regent, weten we niet meer hoe het verder moet.
Tien dagen geleden boorde de landelijke overheid twee putten. Er werd op ongeveer
70 meter diepte water gevonden. Maar nu moet men nog pompen en reservoirs
installeren. Onze burgemeester meldde ons dat de bestelling en de andere gouvernementele subsidies uitblijven.
De situatie rond de watervoorziening in Caiza is echt slecht. En ik overdrijf niet, het
is de harde werkelijkheid.

Laatstejaars van het College
Dit jaar studeren in het college van Caiza 43 leerlingen af: 24 jongens waarvan 18
internen en 19 meisjes waarvan 13 internen.
De jongens willen eerst hun militaire dienstplicht vervullen en sommigen zullen
daarna nog verder studeren (burgerlijk ingenieur, aardolie ingenieur, milieubescherming, …). Anderen weten nog niet wat ze zullen doen. De zonen en dochters van
ouders uit de hogere beroepsklassen kunnen zonder enig probleem aan hogere
studies beginnen. Ik hoor dat er velen voor verpleegkunde, geneeskunde, … gaan
maar het viel mij op dat er tot nu toe niemand kiest voor een lerarenopleiding hier
in de normaalschool in Caiza. Een groot deel zal echter eerst een aantal jaar werken in Argentinië of op andere plaatsen omdat hun ouders de studies niet kunnen
betalen. Het is inderdaad zo dat sommige gezinnen extreem arm zijn zodat hun
kinderen eerst wat geld moeten verdienen om financieel wat bij te springen. Ze
hopen later hun studie te kunnen beginnen.
Dit vind ik altijd schrijnend. Het zijn zeer bekwame jongeren die in de vele jaren dat
ze hier in Caiza school liepen, getoond hebben dat ze vooruit willen maar nu wordt
hun de kans op hoger onderwijs voorlopig (hopelijk!) ontnomen.
De padre besluit:
“Ik leef tussen de armen en de uitgestotenen van mijn volk.
Hun situatie doet mij soms pijn. En toch wil ik positief denken
en blijven hopen. Ik geloof in de kracht van hierboven
en vertrouw erop dat alles uiteindelijk goed komt”.

Eerste Communie en Vormsel in Caiza
Op vrijdag 9 oktober vierden we in Caiza de Eerste Communie en het Vormsel.
De bisschop van Potosí Mgr. Ricardo Centellas (oud-leerling van het college) was
erbij.
De jongeren, zowel voor de Eerste Communie als het Vormsel, hebben zich sedert
de maand maart voorbereid, in de weekends in verschillende groepjes en tijdens
de week in de lessen godsdienst, moraal en ethiek in het college en de lagere
school.
Deze gebeurtenis vieren wij om de twee jaar. Daardoor hadden we 119 “Eerste
Communicanten” (10 tot 12 jaar oud). Voor het vormsel waren er 93 kandidaten
(leerlingen van de laatste twee jaren van het college en volwassenen die het sacrament wensen te ontvangen). Tot onze grote verrassing stuurde het college van Tres
Cruces 18 leerlingen extra: 13 voor de eerste communie en 5 voor het vormsel.
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OP ZONDAG 28 JANUARI 2018
HOUDEN WIJ NAAR ALOUDE TRADITIE
ONZE MAALTIJD TEN VOORDELE VAN CAIZA
—
Het menu ziet er zo uit:
— Aperitief —
glaasje cava of vruchtensap met drie culinaire hapjes
— Voorgerecht —
warm gerookte zalm met bloemkoolstructuren
en -variëteiten
— Hoofdgerecht —
Piepkuikenhoevekipfilet, butternutcrème, girollen,
jonge raapjes en spruitjes, gekonfijte boutjes
— Nagerecht —
tiramisu van de chef
Deze maaltijd kost €44.

Financies, onze ontvangsten...
September 2017
giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen
legaat Abbé Pauchet
jubileum Joris Weyts

€ 646,14
€ 640,00
€ 402,14
€ 50,00
€ 2.761,16
€ 50,00
TOTAAL:
€ 4.549,44
----------------------------------------------------------------

Oktober 2017
giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen
project water

€ 1.352,14
€ 277,79
€ 341,72
€ 130,00
€ 1.000,00
TOTAAL:
€ 3.101,65
----------------------------------------------------------------

November 2017
giften Vlaanderen
giften Wallonië
adopties
studiebeurzen
overlijden dhr. Jules Dubois
feest Kathy
TOTAAL:

€ 1.742,21
€ 1.290,40
€ 270,07
€ 140,00
€ 325,00
€ 440,00
€ 4.207,68

Wil je deelnemen, bel je vóór 23 januari 2017
naar 050 31 94 93 (Georges en Lieve Suvée-Marrannes)
én stort je 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.

—
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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:

