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Ontbijt in de lagere school.

Op deze nazomerse zondag laat niets vermoeden dat de herfst voor de deur
staat. Nochtans is het september, is het gewone leven opnieuw begonnen
en openden de scholen weer hun deuren. Gelukkig kregen de ouders deze
vakantie heel wat goede raad via de kranten!!!!! Je mag je kinderen heel graag
zien maar je moet niet proberen hun vriendje of vriendinnetje te zijn.
Je moet grenzen stellen aan het internetgedoe van de kinderen. Je moet regelmaat in hun leven brengen zodat ze weten wat ze wanneer kunnen doen enz…
Ik vroeg mij af hoe de ouders het vroeger deden zonder die raadgevingen.
Opvoeden moet nogal een moeilijke klus geweest zijn!
Ook de scholen kregen tips. De ouders moeten tot in de klas kunnen gaan om
afscheid te nemen, geen streep meer op de speelplaats die vertelt tot waar
ze hun peuter mogen vergezellen. Papa en mama moeten de tijd krijgen om
heel rustig dag te zeggen , om nog wat te praten en te knuffelen met hun kindjes. Dan kunnen hun spruiten naar de klas en kunnen zij met gerust gemoed
aan hun dagtaak beginnen. Ook de juffen moeten vriendelijker zijn want de
kindjes klagen dat de juf altijd kwaad is maar de meester niet. Het probleem
over huiswerk of niet is helaas niet opgelost: de enen waren voor de anderen
tegen. Hoe het daarmee nu verder moet ,weet ik niet.
Zo zijn we inderdaad weer in september beland. Het winteruur is nog van
kracht. We kunnen weer verlangen naar de gezellige winteravonden bij de
kachel met wat sfeerlicht hier en daar. Dat is het mooie aan de seizoenen.
Tegen het einde van de winter kijk je uit naar de lange zomeravonden, veel
buiten zijn, wandelen en fietsen in zomerse kledij, geen dikke truien meer en
tegen het einde van de zomer droom je van de heerlijke winteravonden.
Zit alles toch mooi in elkaar en is het leven niet mooi??????

De boerenmarkt
in Nieuwmunster.
Op 25 augustus stonden we met twee kraampjes op de boerenmarkt in Nieuwmunster.
We verkochten naar aloude traditie confituur, opgelegde courgette en rode biet. Dit jaar
waagden we ons ook aan garnaalkroketten. Op een vrijdagmiddag pelden we met vier
personen acht kilogram garnalen. Ondertussen maakte iemand het beslag. ‘s Anderendaags werden de kroketten gedraaid. Het gebruikte recept is een overlevering van
vroeger. Op een zomerse avond hadden we immers kroketten geproefd die volgens
verschillende recepten gemaakt werden. Degene die bij de meesten in de smaak vielen,
werden uitverkoren om op de markt verkocht te worden. Je kon er kopen diepgevroren
en je kon er ter plaatse proeven.
En… dat was een succes, ze gingen als zoete broodjes over de toog.
Dit jaar doen we mee aan de warmste week en ra, ra, ra wat onze bijdrage is??
Ja, wij gaan garnaalkroketten verkopen. Onze actie heet “Geirnoarsvoecaiza”.
De feestdagen staan voor de deur. Heb je problemen met het vinden van een gerechtje?
Misschien wil je wel iets lekkers voorschotelen waar je niet te veel werk aan hebt. Onze
garnaalkroketten zijn de oplossing. Zo simpel gaat het: je legt de gebakken kroketjes op
een bordje met een slaatje erbij en je kunt bij je feestgenoten uitpakken met een heerlijk
gerechtje.
De kroketten worden per 4 verkocht. De prijs bedraagt € 15.
Je kan ze bestellen per mail (mieke.marrannes@telenet.be)
of telefonisch bij Mieke en Mark 050 41 72 25, Georges en Lieve 050 31 94 93.
Je stort het bedrag op rekening BE57 4727 0698 0135 van S.O.S. Caiza
met vermelding van het aantal kroketten. Je bestelling is geldig na betaling.
Op 15 december kan je de bestelde pakketten in de lagere school van de Zuidlaan 70
te Blankenberge komen afhalen tussen 10u en 12u.
De uiterste datum om te bestellen is 11 november.

Geirnoars
voe ca i z a
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voorwoord,

Op weg naar Caiza,
Jasper de zoon van leden van onze werkgroep en zijn vriend Pieterjan trokken vanuit Peru
door Bolivia. Op hun reis bezochten ze Caiza. We reizen met hen mee. Eerst bezoeken we
nog een stukje Peru.

Daarna ging het naar de regenboogberg (De Rainbow Mountain). In Peru spreken ze over
de Vinicunca. De naam komt uit het Quechua, de belangrijkste voertaal van het Incarijk,
en betekent ‘de zeven kleuren berg’. De Rainbow Mountain komt aan zijn regenboogkleuren door verschillende mineralen (koper, ijzer en malachiet) die hier in de grond zitten.
Vinicunca is een beschermd natuurgebied, waardoor de grondstoffen niet ontgonnen
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Ze landden in Lima en reisden door naar Nazca. Dit is een mysterieus dorpje in het zuiden
van Peru. Tussen 200 voor en 900 na Christus was dit het domein van de Nazca-indianen. Zij hebben een bijzondere erfenis nagelaten: een indrukwekkend lijnenspel in het
zand en op de rotsen van de woestijn. Men spreekt over de Nazcalijnen. De duizenden
lijnen vormen allerlei figuren en zijn al die jaren bewaard gebleven. Zij vlogen er met een
vliegtuigje over zodat ze het lijnenspel vanuit de lucht konden bewonderen. Op 4 kilometer ten zuidoosten van het dorp liggen ruim 30 ondergrondse aquaducten. Deze werden
meer dan 1000 jaar geleden gebouwd. De lokale boeren gebruiken die vandaag de dag
nog voor het bewateren van de droge vlaktes. De spiraalvormige bouwwerken zijn gemaakt van losse stenen, en ondanks hun leeftijd zijn ze perfect bewaard gebleven. In het
kristalheldere water zwemmen kleine visjes.
[ Vinicunca ]

[ de Nazcalijnen ]

kunnen worden en de regenboogkleuren kunnen blijven bestaan. Je kan de berg “ bestijgen” met een paard of je wandelt naar boven. Je start van 4.326 meter en bereikt het
hoogste punt op 5020 meter. Op zo’n hoogte is klimmen niet zo evident!!! Toch kozen
Jasper en Pieter-Jan voor de uitputtende klimpartij. Maar je wordt wel beloond met
prachtige vergezichten want elke bergtop in het gebied is bedekt met brede lijnen van
blauw pastel, intens rood, groen, roze en geel. Op bewolkte dagen zijn de kleuren donker
maar bij veel zonneschijn lichten ze op. De bergen liggen er verlaten bij. Hier en daar kom
je kinderen tegen die te voet onderweg zijn naar school of een herder die met zijn alpaca’s
door het gebied trekt.

Per trein reisden ze dan naar Aguas
Calientes. Vandaar bezochten ze Machu Picchu, een stad van de Inca’s .
Er is nog veel van de Inca-beschaving
terug te vinden. Rond 1440 startten de
bouwwerken. Tot aan de Spaanse verovering van het gebied in 1532 was de
stad bewoond. Je vindt er een woonzone met middenin een groot plein, een
militaire zone en een godsdienstige
zone. Tussen de godsdienstige gebouwen stonden ook de woonvertrekken
van de hofhouding. In de godsdienstige zone vindt men tempels voor de
zonnegod en de maangodin. Ook staat
daar een zonnewijzer op het hoogste
punt van de stad.
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[ Machu Picchu ]

Op alle afbeeldingen van Machu Picchu vind je de Huayna Picchu of “jonge berg” Deze ligt aan de noordkant
van de stad. Van daaruit heb je een
prachtig zicht op de stad. De top is
2700 meter hoog en is te voet bereikbaar via een tamelijk steile klim. De beklimming duurt ongeveer een uur en
vraagt een redelijke conditie. En... wat
deden de beide reizigers? Ze beklommen de berg maar waren op het einde
zo uitgeput dat slechts één van hen
nog de moed vond om Macchu Picchu
zelf te bezoeken.

n

Overlijden:

n

Nieuws uit Caiza.
Padre Julián meldde ons dat hij de laatste tijd moeilijkheden had met zijn
gezondheid.
Hij had regelmatig pijnscheuten over heel zijn lichaam maar toch vooral ter hoogte van
zijn rug. Uiteindelijk werd hij drie weken opgenomen in het ziekenhuis van Cochabamba (Clínica Belga Boliviana die samenwerkt met het UZ Leuven). Daar heeft men een
hele reeks onderzoeken gedaan die aan het licht brachten dat de pijn van niercrisissen
kwam. Een aanwijsbare oorzaak heeft men niet gevonden. Zo denkt men aan: vele jaren
autorijden op barslechte wegen, aan grote temperatuurschommelingen, aan plotse
afkoeling en uiteindelijk ook, zegt hij zelf, aan zijn leeftijd. Zo hebben heel wat zaken vertraging opgelopen, ook het contact met België. Gelukkig is de pijn ondertussen beetje
bij beetje verdwenen en kan hij opnieuw het werk in Caiza aanpakken. Eind juli moest hij
teruggaan voor controle. Alles leek in orde.
Administratieve problemen.
Sedert 2001 zijn de werkkrachten in Caiza verzekerd volgens de Boliviaanse wetgeving.
Elke maand moet de parochie alle informatie over hun werk doorgeven aan drie officiële
instanties: 1) de kas van de ziekteverzekering / 2) de pensioenkas / 3) het ministerie
van tewerkstelling.
Dat doet ze dan ook zeer zorgvuldig en heel stipt. Iedere maand moeten documenten
opgesteld worden met een code en een soort ondernemingsnummer op naam van de
parochie. Tot december zijn er nooit problemen geweest. Maar toen kwam er een rondschrijven dat de codenummers geactualiseerd en geregulariseerd moesten worden.
Daarvoor kreeg men zestig dagen tijd. Uiteindelijk kreeg men uitstel tot eind mei.

Hoe probeert men ook in Caiza een oplossing te vinden voor onze dalend
inkomsten?
1. Gemeentebestuur Caiza springt bij:
De ouderverenigingen van de basisschool en het college en de Boliviaanse equipe gingen bij het gemeenbestuur aankloppen voor voedselhulp. Ze slaagden in hun opzet.
Het bestuur schenkt:
aan de basisschool
aan het college
Melkpoeder kg
25
141
Suiker quintal (=46 kg)
2
12
Rijst quintal (=46 kg)
3
20
Pasta quintal (=46 kg)
2
12
Linzen quintal (=46 kg)
1
3
Bloem quintal (=46 kg)
4
24
Quinoa quintal (=w46 kg)
½
1
Olie liter
32
175
Ook de parochie doet een duit in het zakje.
Iedere maandag en woensdag krijgen alle leerlingen van de basisschool en het college
om tien uur een maaltijd of brood met melk. En op maandag en vrijdag krijgen de externen om 17.30 uur nog een maaltijd of brood met melk en api, een paarse maïsdrank,
niet te verwarren met chicha die alcohol bevat. Ouders zorgen hiervoor en de ouderverenigingen houden een oogje in het zeil.
2. Subsidiëring van internaatspersoneel;
Een afvaardiging van de ouders en de Boliviaanse equipe hebben de autoriteiten van
het departement Potosí en het ministerie van onderwijs in La Paz onder druk gezet. Ze
vroegen de overheid om de wedde te betalen van ten minste één kokkin die voor de internen kookt. En zie het is gelukt. Sedert één juli krijgt een kokkin haar loon van de Boliviaanse overheid. Ook aan de leden van het bestuur van de Escuelas de Cristo” werd
dezelfde vraag gesteld. Hun antwoord was positief en vanaf drieëntwintig juli namen
ook zij een kokkin voor hun rekening. Om “mankracht” uit te sparen wordt er maar één
eetzaal meer gebruikt, namelijk deze van het jongensinternaat Padre Santiago. Twee
kokkinnen zorgen voor de maaltijden en twee regenten (één betaald door de overheid
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Maandag 30 juli overleed Marcel Lebrun in Baronville
(deelgemeente van Beauraing). Hij was vijfentachtig.
Hij was een gedreven lid van de vzw. SOS Caiza Blankenberge Beauraing. Vanaf de oprichting van de vzw. in 1976 vertegenwoordigde hij ononderbroken de Waalse vleugel van
onze vzw. als bestuurder. Hij heeft Padre Santiago gekend
die ook afkomstig was van Beauraing en die samen met
Lieve de drijvende kracht was in Caiza. We konden steeds
op hem een beroep doen en hij stond altijd klaar om zich ten
volle in te zetten voor de arme plattelandsbevolking in Caiza.
Beste Marcel we zullen je vele hilarische anekdotes uit de
beginperiode van onze werking en je praktische op- en aanmerkingen zeker en vast missen. Dank je wel voor je inzet.

Begin april maakte de parochie zoals gewoonlijk een officiële afspraak met de verschillende instanties om de documenten van de maand maart persoonlijk met hen te bespreken. Groot was dan ook hun verbazing toen ze hoorden dat ze niets konden regelen
omdat ze niet in orde waren met de nieuwe richtlijnen. Via het bisdom vernamen ze dat
er een nieuw document (NIT) in omloop was. Om dat te bekomen moesten ze de overheid eerst een hele reeks andere documenten bezorgen zoals de oprichtingsacte van
het werk, een document over rechtspersoonlijkheid, een huishoudelijk reglement, enz…
Er was dus weer werk aan de winkel! Gelukkig kregen ze de toestemming om voorlopig
alle administratieve verplichtingen verder af te handelen zoals voorheen. Maar hoelang
zal men dat nog dulden? Intussen is de papierslag al flink opgeschoten maar er rest nog
veel administratieve rompslomp.

3. Vragen aan het gemeentebestuur:
Padre Julián had vernomen dat de wet toelaat dat de gemeenten een deel van de IDH
inkomsten besteden aan projecten die met onderwijs te maken hebben. IDH betekent
impuestos por los Hidrocarburos of belasting op de ontginning van gas en aardolie Een
kleine commissie (Padre Julián, vertegenwoordigers van de ouders en de scholen) ging
dan ook aankloppen bij de gemeente . Ze vroegen of het niet mogelijk was dat zij een
deel van die inkomsten zou gebruiken om twee kokkinnen, de bakkers en een internaatsverantwoordelijke te betalen. Ze hopen dat het gemeentebestuur deze kosten
in de begroting van 2019 zal opnemen . Ze zullen dat zeker opnieuw vragen voor de
volgende jaren als de wet dat toelaat.
Verder ijvert dezelfde commissie ervoor dat de beschermingsmuur nabij het college die
door de overvloedige stortregens gedeeltelijk was weggespoeld, zou hersteld worden
op kosten van het gemeentebestuur. Dat vraagt natuurlijk opnieuw veel vergaderen en
administratief werk. Het is wel goed dat de overheid erop gewezen wordt dat ze haar
infrastructuur niet zomaar mag laten verloederen.

Financies
onze ontvangsten,
Juni 2018
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.

€ 792,14
€ 50,00
€ 1.066,14
€ 150,40
TOTAAL € 2.058,68
———————————————————————————————————
Juli 2018
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.
Actie Vl.*

€ 671,72
€ 25,00
€ 11.571,14
€ 1.927,79
€ 374.87
TOTAAL € 14.570,52
———————————————————————————————————
Augustus 2018
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.
Acties Vl.**

€ 421,93
€ 90,00
€ 860,14
€ 2.482,23
€ 197,45
TOTAAL
€ 4.051,75
———————————————————————————————————
* Laatste betaling door Koning Boudewijnstichting voor Warmste Week 2017
** € 76 actie school de Zeeboon De Haan en 121.45 offerande huwelijk
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Bekijk ook eens onze website:

www.soscaiza.be
n
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en één door de parochie) houden toezicht. De meisjesinternen blijven in hun internaat
Srta. Lia Claeys studeren en overnachten.

HUWELIJKEN – DOOPSELS
VERJAARDAGEN...
Deel uw vreugde
met onze Boliviaanse vrienden

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. Caïza vzw
REKENINGNUMMERS:
IBAN nummer

BIC code (enkel voor het buitenland)

BE57 4727 0698 0135
BE24 0000 1234 2238

KREDBEBB
BPOTBEB1

vormgeving: www.jamplus.be

Stel je vrienden een origineel
en sympathiek geschenk voor:

