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Nog wat geschiedenis
over de normaalschool,

Als de graankorrel in de aarde niet sterft
brengt ze geen vruchten voort.
Een schat mag niet verborgen blijven
moeite en pijn niet doelloos
PASEN: lente in je hart toelaten
luiken opengooien
het laatste stof afschudden
met een schone lei beginnen
de wereld tegemoet treden
iemand bij de hand nemen
vol vertrouwen
openbloeien
doorgroeien
verder bouwen.
PASEN: tijd dat Leven
openbarst
in alle intensiteit!

(Kathleen Boedt)

En…. om het bovenstaande te realiseren
zijn hier enkel wenken :
Als je meer oog hebt voor positieve dingen
heb je ook meer het gevoel dat je geluk hebt (T. Hellebaut)

Gelukkig kunnen we onszelf verrassen vaak met heel kleine dingen (B. Van Looy)

Iedereen verandert liever zijn buurman dan zichzelf (P. Bosmans)
Wie de schoonheid kan blijven zien in de dingen om zich heen
wordt nooit oud ( F. Kafka)

In een vorig boekje hebben we verteld over
de aankomst van Lieve en padre Santiago in Caiza in 1963.
Ze vonden er een normaalschool met een heel slechte mentaliteit,
met veel corruptie. Ook de gebouwen waren in slechte staat.
Hoe ging het verder. In april 1978, dan zijn ze er 14 jaar,
schrijft Lieve wat er ondertussen allemaal verwezenlijkt is:
We hadden een heel vervallen huis gehuurd naast de parochie en er een soort internaat
van gemaakt. Een twaalftal van de armste leerlingen logeerden er. Nu hadden ze tenminste een dak boven het hoofd alhoewel… het dak was een zeef maar gezien het hier amper
drie of vier maand regent en dan nog vooral in de grote vakantie, was dat niet erg. Dan
zorgden we voor voeding met in ’t begin tenminste éénmaal per week vlees, groenten en
fruit. ’t Was een hele droom voor die jongens. Zo trachtten we er een beetje “mensen” van
te maken.
Door enkele problemen werd Padre Santiago tot administrateur benoemd. Niemand kan
beseffen hoe hard hij het gehad heeft: vechten uit alle macht tegen de directeur, de professoren en de bevoorrechte leerlingen om een beetje rechtvaardigheid te doen heersen.
Tenslotte kwam er een bericht van het Ministerie dat de normaalschool moest verdwijnen als er geen drinkbaar water kwam en als sommige toestanden niet veranderden. In
La Paz zagen ze geen uitweg voor die abnormale normaalschool. Toen vertrouwden ze
die toe aan een organisatie die de franciscanen in het leven riepen en die op onderwijs
afgestemd was: “Las“Escuelas de Cristo”. Zo werd Padre Santiago directeur benoemd.
Dat werd een bovenmenselijke taak. Maar hij had veel gezond verstand, een praktische
geest en hij was een echte diplomaat. Zo heeft hij het tij doen keren.

En om te eindigen nog een tip met
een humoristische staartje:

Als ieder mens één ander mens gelukkig maakt,
zijn we allemaal gelukkig tenzij…..
we met een oneven aantal zijn (Wim Kan)
en voor wie deze zomer aan barbecueën denkt:
Vrouwen hebben de barbecue uitgevonden
om mannen achter het fornuis te krijgen (J-L Dehaene)

ZALIG PAASFEEST
& EEN HEERLIJKE LENTE

[ kinderen in de kleuterschool ]
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voorwoord,

vertraging uibetalen. Het ministerie heeft een aantal nieuwe gebouwen laten zetten. De
leerlingen zijn nu goed gevoed en hebben in vergelijking met wat ze hadden, nu veel meer
comfort. In plaats van vijfhonderd leerlingen zijn er nu nog tweehonderd waarvan een
honderdtwintig internen maar het zijn allemaal positieve studenten.
Denk niet dat alles nu volmaakt is en op wieltjes loopt. Er is nog veel te doen maar in vergelijking met vroeger is het hier een paradijs. n
[ kinderen van de lagere school ]

Nieuwe schooljaar:
Op vijf februari is het nieuwe schooljaar in Caiza van start gegaan. Dat is weer een paar
weken eerder dan in de overige scholen. Die begonnen dan of zelfs wat later met de inschrijvingen, zodat het schooljaar pas een paar weken later kan beginnen. In Caiza startte men op vijf februari onmiddellijk met de lessen zowel in het college Pablo Sexto als in
de basisschool José Alonso de Ibañez (JADI).
Enkele statistieken:

Met een mijnwerker van het dorp werkte hij een plan uit om water naar de school te
brengen. Er werd een tunnel gegraven van het reservoir in de normaalschool naar een
natuurlijke bron. Daar werden buizen ingelegd die het water naar zijn bestemming moesten brengen. Het werk heeft drie jaar geduurd. Twintig tot dertig personen werkten er.
Om de tien meter werd een opening gemaakt want al de aarde moest er met emmers
uitgehaald worden. Het gebeurde heel primitief maar we hadden geen andere hulpmiddelen. In het verste gedeelte ligt de tunnel op dertig meter diepte. Het was een enorme
belevenis toen het eerste straaltje water in het reservoir stroomde. Ondertussen hebben
we elk jaar wat verbeterd aan de installatie. Tijdens het droogseizoen werken een tiental
personen in de nauwe tunnel met emmers, schoppen en houwelen. Hopelijk zal het werk
dit jaar helemaal af zijn en zal heel de tunnel met stenen bezet zijn om instortingen te
voorkomen. Van de normaalschool tot aan de bron kan men de buizen controleren via
de tunnel. Nu hebben we water in overvloed om te koken, te wassen en te plassen en om
onze groentetuin te besproeien.
We hebben de gebouwen al heel vlug laten repareren, herschilderen, en ze bemeubeld
met zeer eenvoudige meubeltjes: tafeltjes, taboeretten, bedden. We selecteerden de leraars, de examens werden op een correcte manier verbeterd en men kon geen punten
meer kopen met geld zoals dat voordien het geval was. Kortom, de schroef werd erop gezet en langzamerhand toegedraaid. De leerlingen die niet bekwaam waren, vielen uiteraard weg. Wie een slechte mentaliteit had, werd buitengezet. Er kwam veel reactie vooral
van degenen die vroeger zo geprofiteerd hadden. Zelfs gingen leerlingen in staking maar
gelukkig reageerden de overige studenten.
Toen de situatie zich na een paar jaar normaliseerde, benoemde men een Boliviaanse
directeur maar padre Santiago bleef administrateur. We schieten nog altijd maanden
lang al de onkosten voor want de overheid blijft de beurzen van de studenten met veel

Aantal leerlingen in het college Pablo VI:
Internen: 176
97 jongens in het internaat Padre Santiago
		
79 meisjes in het internaat Srta. Lia Claeys
Externen: 187
95 jongen en 92 meisjes
Totaal:
363
192 jongens en 171 meisjes
Aantal leerlingen in la escuela JADI
Internen: 13
8 jongens in het internaat Padre Santiago
		
5 jongens in het internaat Srta. Lia Claeys
Externen: 258
Totaal:
271
54 kinderen in de kleuterschool en 217 in de lagere school
Samenvattend:
Totaal aantal leerlingen in de scholen in Caiza: 634
Totaal aantal internen: 189
Wellicht valt het je op dat er dit jaar duidelijk minder internen zijn dan de vorige jaren.
Dat is helaas om financiële redenen. Met het geld dat wij elk jaar op de rekening krijgen, betalen wij de kosten van de internaten (lonen, onderhoud, voeding). De lonen zijn
enorm gestegen terwijl onze inkomsten krimpen. Dus moet er spijtig genoeg ingegrepen
worden, willen we het werk in Caiza blijven steunen. We hebben de financiële bijdrage
een beetje herschikt. Samen met de equipe in Caiza hebben we een plan uitgewerkt dat
over verschillende jaren gespreid wordt. Zo werd er dit schooljaar een internaat gesloten , er kwamen geen nieuwe internen bij en slechts twee van de drie internaten blijven
open. Deze maatregel heeft zeker wat commotie veroorzaakt. Ouders en oud- leerlingen
hebben samen met de schooldirecties en de plaatselijke equipe alle mogelijke instanties
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Enkele nieuwsflitsen
uit Caiza,

afgelopen om financiële steun. Zowel in Potosí als in La Paz werd er veel beloofd maar
uiteindelijk is er niets gebeurd.
De beide equipes kijken wel nog verder uit en zoeken naar andere vormen en bronnen om
de internaten te financieren. n

Padre Julián Quispe-Espinoza, de pastoor en de verantwoordelijke in Caiza voor het gehele werk en het educatief project in het bijzonder, is op twaalf februari zestig
jaar geworden. Dat betekent, schrijft hij zelf, dat hij van
nu af tot de groep van de derde leeftijd behoort. Langs
deze weg willen we hem nog eens gelukwensen. We weten dat hij zich in de toekomst verder met hart en ziel
zal inzetten voor het project in Caiza en dit op dezelfde
manier en met de zelfde filosofie van zijn grote voorbeelden, Padre Santiago Mestrio en Srta. Lia Claeys.
n

[ Na de regen kan er geploegd worden ]

Waterprobleem,
[ Door overvloedige regens
doorsneden terrein ]

[ Muur van het college
bedreigd door hevige regens ]

In het begin van de zomer liet de neerslag
weer op zich wachten en men vreesde
voor waterproblemen. Maar het is uiteindelijk overvloedig beginnen regenen,
iedere dag opnieuw zonder schadelijke
stortbuien of hagelbuien. De natuur herstelde zich volledig. Het landschap kleurde weer groen en de akkerbouw kende
zijn normaal verloop. En dan plots begin
maart viel de neerslag dag en nacht met
bakken uit de hemel. Dat leidde in grote
delen van Bolivia tot problemen. Rivieren
traden buiten hun oevers en veel dorpen
hadden af te rekenen met overstromingen. Bovendien is de schade aan de landbouw moeilijk in te schatten. Ter illustratie drukken we hier twee foto’s af van de
rivier de Pilcomayo in het noorden van
het departement Potosí, één foto met de
normale waterstand en de andere na de
hevige neerslag. Volgens een krantenbericht in “El Potosí” werden veertig hectaren goede landbouwgrond overspoeld en
twintig huizen vernield. Gelukkig liep het
in Caiza niet zo’n vaart. Alleen bedreigde het kleine beekje juist naast het college de grondvesten van de school. Padre
Julián meldt dat zij verder onheil konden
voorkomen door de muren te beschermen met “gabiones”, muren van steenslag gevat in een ijzernetwerk.
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Padre Julián 60 jaar,

Waterprobleem,

slecht nieuws,

[ Pilcomayo ]

Spijtig genoeg moeten we ook droevig nieuws melden. Hernán Choquevilla die samen
met zijn echtgenote Gusy het jongensinternaat beheerde, is ten gevolge van een auto-ongeval tussen Oruro en Potosí overleden. Op zondag elf februari werd hij in Caiza
begraven. Op dertien februari werd ook de broer van de parochiechauffeur Oscar Aguilar
begraven. Bij zijn terugkeer uit Argentinië viel hij van een steile helling in een rivier. Slechts
twaalf uur later vond men hem verdronken terug. n

VOOR

Bij het verzenden van de fiscale attesten zijn er nu en dan problemen met de adressering. Om de gegevens voor deze attesten op een correcte manier aan het ministerie van
financiën te kunnen doorgeven, moeten we over een juist en volledig adres beschikken.
Dikwijls moeten we het doen met de adresgegevens op de overschrijving. Soms zijn die
onvolledig: vooral de aanduiding van een appartement ontbreekt wel eens. Ook willen we
vragen iedere adreswijziging tijdig door te geven.
Tenslotte is het handig als we het nationale nummer van de schenker(s) kunnen gebruiken. Dan immers wordt het fiscale attest automatisch in de belastingaangifte ingevoerd.
Dat voorkomt mogelijks wat zoekwerk. Het nationale nummer vind je op de achterzijde
van je identiteitskaart (links bovenaan). Je kan het bij een volgende overschrijving vermelden of bezorgen aan onze secretaris-schatbewaarder.
NA
Hieronder vind je zijn gegevens:
Mark Makelberge
Hoeksam 15, 8377 Nieuwmunster
050/417225
mark.makelberge@telenet.be.

de werkelijke ontdekkingsreis
is niet
het zoeken naar
nieuwe landschappen
maar
het zien
met nieuwe ogen.
(M.Proust)

n
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Een administratieve
mededeling,

VIA VOCIS

Financies
onze ontvangsten,

Op zondag 3 juni 2018 brengt Via Vocis o.l.v. Thomas Lucas Vanlede in samenwerking
met het Brugse ensemble Arcus Coloratus een bijzonder aangrijpend voorjaarsconcert met op het programma de wondermooie kantate ‘Weinen, klagen, sorgen,
zagen’ BWV 12 van J.S. Bach en het beklijvende mini-oratorium ‘Jephte’ van
G. Carissimi.

December 2017
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.
Feest Kathy
Project water

Solisten zijn Nel Vanhee (sopraan), Isabelle Dekeyser (alt), Yves Van Handenhove
(tenor) en Thomas Lucas Vanlede (bas).
Hiermee is VIA VOCIS al voor de vijfde keer te gast
in de sfeervolle vroeg-romaanse Sint-Bartholomeuskerk.
Ze voelen er zich kind aan huis en weten zich gedragen en gewaardeerd door de
plaatselijke bevolking en ruime omstreken. Het gemengde koor heeft zijn wortels in de
Academie voor Muziek en Woord van Sint-Agatha-Berchem.
Thomas Lucas Vanlede is leraar klassieke zang aan de gemeentelijke academie voor
muziek en woord van Sint-Agatha-Berchem en Blankenberge.
De opbrengst van dit concert gaat opnieuw naar het ontwikkelingsproject S.O.S. Caiza
(Bolivia), het levenswerk van Lieve Claeys, Padre Santiago Maistriau en Irène Vanhaeverbeke. Vooral voor het Colegio Pablo Sexto, de lagere school en de internaten is er
een grote nood aan nieuwe fondsen om de verschillende projecten verder te kunnen
ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen (lees meer op www.soscaiza.be).
Praktisch: Koorconcert ‘VIA VOCIS’ – 3 juni 2018 – 11:00 u
Kerk St.-Bartholomeus - Nieuwmunster
Inkom: 15 € (inclusief een aperitief na het concert)
Kaarten: Mark Makelberge, mark.makelberge@telenet.be - 0471 26 69 26
Betaling kan aan de deur of door overschrijving op: BE60 7380 3768 9370
Sint-Bartholomeus Zangkoor: p/a Hoeksam 15, 8377 Nieuwmunster
met vermelding: ‘concert 2018 - <aantal> kaarten’
De kaarten zullen op naam klaarliggen aan de ingang van de kerk.
Dit concert past in het geheel van activiteiten die georganiseerd worden binnen
het project “Dorp in de kijker” van de Landelijke Gilden waarbij Nieuwmunster voor
West-Vlaanderen werd uitverkozen. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt
dank zij de steun van de Cultuurraad Zuienkerke, Landelijke Gilden en CERA.

m.m.v.:

€ 2.161,93
€ 100,00
€ 6.516,14
€ 6.960,90
€ 520,00
€ 150,00

TOTAAL € 16.408,97
———————————————————————————————————
Januari 2018
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.
Opbrengst maaltijd
Legaat Abbé Pauchet

€ 521,14
€ 50,00
€ 1.131,14
€ 952,79
€ 2.691,71
€ 375,19

TOTAAL
€ 5.721,97
———————————————————————————————————
Februari 2018
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.
Verkoop wafels Wallonië

€ 447,14
€ 90,00
€ 1.920,14
€ 180,40
€ 2.500,00

TOTAAL
€ 5.137,68
———————————————————————————————————

dankbaarheid voelen
en het niet vertellen
is zoals een cadeau inpakken
en het niet afgeven
(W.A.Ward)
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Voorjaarsconcert t.v.v. SOS Caiza

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:

