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Ik was in Manna even aan het snuisteren in de talrijke boekjes
die er liggen. Mijn aandacht ging naar een werkje met de titel:
“De dolle lama. Wijze lessen in lama-karma” van Stephen Morison.
In dit werkje geeft een lama tips met levenswijsheid aan andere
lama’s zodat hun leven vreugdevoller wordt. Maar op het einde
schrijft hij: “Ik bid nederig dat die wijsheid ook voor jou ongeacht
je soort een bron van inspiratie zal vormen en dat je er de warme
zielenrust in zult vinden die de sleutel is tot duurzaam geluk“.
Dus kunnen wij die ideeën ook gebruiken
in ons leven al zijn ze geschreven voor de
soortgenoten van de lama. En een lama
doet toch aan Bolivia denken.
Dus wou ik wel eens weten wat dit diertje
te vertellen had. Ik laat je graag van enkele
bedenkingen meegenieten.
“Lama’ s zijn sociale dieren die soms graag een
berg opgaan op een kluitje achter elkaar in een
polonaise wat leuk is.
Maar samenwerking vraagt de hulp van iedereen
om het te doen slagen”.

“Het is beter om geen vrienden te hebben
en je polonaise alleen te dansen
dan samen met een lama
die het niets kan schelen
“Geluk is een blad dat
hoe roekeloos hij
dwarrelt in de storm.
door de bocht zal gaan
Jaag het na en het ontsnapt je.
aan het eind van de rij”.
Laat het jou vinden
en eet het op voor de zekerheid”.
“Lach je een bult als je die nog niet hebt.
Bitterheid en wrok zijn lege calorieën
en ongeveer net zo voedzaam
als kunstgras”.
“De meeste lama’s veronachtzamen
het hier en nu
als ze hun schors schransen.
Want onbewust geloven ze
dat de volgende schors
mossiger zal zijn dan deze.
Maar zo vermorsen ze hun leven
in hun jacht op mossige schors.
Als je geen aandacht hebt voor het hier en nu
kun je de momenten van je dagelijks leven
niet ten volle beleven”.

Reisverslag
van Jasper en Pieterjan.
— vervolg —
Ze rijden met de bus naar La Paz. De stad ligt op 3600 m. Hier zetelt de regering maar
de wettelijke hoofdstad is Sucre. Hun hotel ligt in El Alto (de hoogte) een voorstad van La
Paz want ze moeten de volgende dag het vliegtuig nemen. En La Paz Airport, ook wel El
Alto (de hoge) International Airport genoemd, ligt op grote hoogte (4061,5 meter). Het is
de grootste luchthaven van Bolivia en het hoogste internationale vliegveld van de wereld.
Nu moeten ze vanuit La Paz naar El Alto geraken. Dat gebeurt niet met een bus maar met
“de Teleferico”, een kabelbaan. Deze is het vervoermiddel bij uitstek voor de inwoners.
President Eva Morales liet deze baan aanleggen. Zo kunnen de mensen die in El Alto leven
gemakkelijker naar La Paz. Heel wat armere gezinnen wonen in de hoogte buiten de stad.
Voor werk moeten ze echter afdalen. Ze stonden tot voor kort uren in de file (in stinkende
bussen) op weg naar beneden. Nu geraken ze op vijftien minuten in de stad. De Teleferico
moet ook het overvolle verkeer verminderen en de hoeveelheid uitlaatgassen doen dalen.
Een kaartje kost slechts € 0,32.
Op 31 mei 2014 werd het eerste traject plechtig geopend. Het prijskaartje dat aan de kabelbaan hangt bedraagt 234 miljoen dollar (172 miljoen euro). Het land betaalt deze aparte vorm van openbaar vervoer met de opbrengsten van de gasindustrie. Morales nationaliseerde deze kort na zijn aantreden in 2005.
Wanneer alle lijnen voltooid zijn, zullen 18.000 mensen per uur getransporteerd kunnen
worden: 10 personen per cabine. De kabelbaan bestaat uit 3 verschillende routes: een
rode, een gele en een groene (de kleuren van de Boliviaanse vlag).
Dat is nu een toeristische attractie. Vanuit de hoogte heb je immers een prachtig gezicht
op La Paz.

[ La Paz: El teleférico ]
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voorwoord,

[ Fotosessies in de Salar de Uyuni ]
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De volgende reisbestemming is
de Salar (de zoutvlakte) in Uyuni. De zoutvlakte van Uyuni, de
grootste van de wereld, is 10.582
vierkante kilometer groot. Hij ligt
op een hoogte van 3.700 meter.
Oorspronkelijk was het een meer.
Dat is volledig opgedroogd en het
enige wat is overgebleven is een
dikke laag zout vol mineralen en
lithium. Het is een immens witte
vlakte waar de grond en de hemel
soms in elkaar lijken over te lopen.
Tijdens het droog seizoen kijk je
uit op een laag zout van maar liefst 8 meter dik. In het regenseizoen ligt er een klein laagje
water overheen. Hierdoor lijkt het haast alsof je je in de wolken bevindt. Met een jeep
doorkruisen ze de vlakte. Hun medepassagiers zijn een Australisch paartje dat op huwelijksreis is en een Chinees. Eerst eten ze iets in het zouthotel. En zoals het woord het zegt,
is hier alles uit zout gemaakt: stoelen, tafels, bedden… Dan zetten ze de tocht verder.
Midden in de zee van zout ligt het eiland Isla de Pescadores met een omtrek van ongeveer een kilometer. Je wandelt er tussen metershoge cactussen, de enige planten die in
deze bizarre omstandigheden kunnen overleven. Ook zij bezoeken de “isla” Nu moet je
hiervoor betalen. Toen wij er jaren geleden waren, was dit nog gratis. Het is echter bloedheet
en het enige wat je in een dergelijk geval doet, is
de schaduw zoeken van de grote cactussen. Na
het bezoek moeten foto’s gemaakt worden. De
chauffeurs tonen je hoe je de origineelste foto’s
kunt nemen op die oneindige witte vlakte. En
iedereen begint poses aan te nemen en in rare
houdingen te staan om een leuk kiekje uit het
fototoestel te toveren. Als de toeristen voldaan
zijn, wordt de tocht verder gezet. Je rijdt door
een woestijnachtig landschap met hier en daar
een desolaat dorpje dat wordt omringd door
immense vulkanen. Sommige zijn zelfs actief.
Op de flank van een vulkaan in een klein dorpje
ligt het hotel waar ze een nachtje doorbrengen.
Het is er stil en rustig. Ze maken er een wandeling van twee uur bergop en bergaf maar de top
krijgen ze niet te zien. Ze bezoeken één van de
vijf lagunes. De kleuren zijn prachtig: knalroos,
smaragdgroen en ijzig wit. Er woont een groep
flamingo’s. De dieren zijn schuw en ze ruiken
verre van fris!!!! Ondertussen wordt het er heel druk. Een bende toeristen is aangekomen. En er volgen weer heel wat fotosessies.
Eigenlijk is de salar een beetje van zijn charme kwijt door de “commerce”. Zelfs de rally
van Dakar heeft de zoutvlakte opgenomen in zijn traject. Je kunt er inderdaad crossen en
overal rijden want er zijn geen wegen, het is één grote vlakte.

t [ Salar de Uyuni waar aarde en hemel in elkaar overlopen ]
t [ Isla de Pescadores ]
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Nieuws uit Caiza,
Padre Julián schrijft ons dat de plaatselijke equipe erin geslaagd is om de loonkost sterk
te verminderen.
We confronteerden de werknemers met de cijfers van inkomsten en uitgaven. Ze begrepen dat we zo niet verder konden blijven werken. Een aantal van hen is met pensioen
gegaan, anderen hebben vrijwillig ontslag genomen en sommigen zijn gebleven.
Vanaf eind 2018 staat niemand nog op de loonlijst van de parochie. De werknemers die
nog in Caiza zijn, hangen nu rechtstreeks af van het bisdom Potosí. Het bisdom heeft
via “la Pastoral Social” een NIT(een nationaal ondernemersnummer). Voor Caiza is dat
administratief niet haalbaar.
De gemeente zou vijf werknemers betalen. De besprekingen hierover zitten in een eindfase maar lopen wat vertraging op omdat de burgemeester opgenomen werd in het ziekenhuis. Samen met de ouders dringen we erop aan dat alles definitief wordt voor de start
van het nieuwe schooljaar.
Vorig jaar was het extreem droog en hadden we heel wat problemen met de watervoorziening, maar dit jaar heeft het overvloedig geregend en gehageld zelf in die mate dat er
ook in Caiza schade werd aangericht.

[ De muur van het college komt in gevaar ]
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[ Plechtige opening van het schooljaar 2019 ]

De hagel heeft onze groenteteelt voor een groot deel beschadigd zodat de opbrengst
duidelijk minder zal zijn dan in vorige jaren.
Stevige buien hebben de muur van de groentetuin die aan het college paalt, ondergraven.
Met een graafmachine en een kiepwagen van de gemeente hebben een dertigtal ouders
de dringendste werken uitgevoerd om verdere schade te voorkomen. Maar nieuwe buien
deden spijtig genoeg die noeste arbeid teniet. Het werk viel letterlijk in het water.

[ Voorlopige bescherming van de collegemuur ]

We hebben ons niet laten ontmoedigen en maakten een afscherming met palen en takken van de churqui (plaatselijke struikgewas). Het gevaar is nu wel geweken.
[ Waterschade na hevige stortregens ]

Eind vorig jaar was ik een week weg van Caiza en stond padre Marco Antonio er alleen
voor. En hij heeft de parochie heel goed gerund . We mogen gelukkig zijn met deze goede
en werklustige hulp. n

Het begin van
het schooljaar 2019,

Personeel,

Zoals voorzien konden de nieuwe leerlingen voor de internaten, het college Pablo Sexto
en de basisschool Escuela José Alonso Ibañez zich vanaf 15 januari inschrijven. Velen
hebben zich aangemeld maar het aantal plaatsen is beperkt. Vroeger konden we selecteren op basis van een toelatingsproef maar de Boliviaanse overheid heeft dit verboden.
Dus hebben we een ranglijst opgemaakt. We hielden rekening met de datum waarop ze
zich aangemeld hadden en de beschikbare plaatsen. Zo zijn er 70 internen voor de lagere
cyclus van het college en 30 voor de basisschool ingeschreven.
Op 4 februari startten de lessen. Zoals gebruikelijk begonnen we in het college met een
officiële plechtigheid. Leerlingen, leerkrachten, vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur, van het “Distrito Educativo”, de ouders, enz. … waren aanwezig.
Kortom een indrukwekkende hoeveelheid mensen woonde de viering bij.
In de eerste week van het schooljaar waren er inhaallessen om de leerlingen, die van
overal komen, een basis mee te geven zodat ze allen met dezelfde bagage beginnen.
Verder organiseren we activiteiten om de nieuwe leerlingen te laten acclimatiseren.

Uiteindelijk ondertekenden we een contract voor het schooljaar 2019 voor 2 personeelsleden vanaf 1 maart. Ze zijn voorlopig ingeschreven vanaf 1 februari. De ouders hebben
beloofd met carnaval een kermis te organiseren om dit gedeeltelijk te financieren.
Het gemeentebestuur is van oordeel dat ze in 2018 al voldoende financiële steun hebben
gegeven: aankoop van naaimachines en betaling van de elektriciteitsrekening (ongeveer
150,000 Bolivianos of 20,000 euro’s).
Ons doel: blijven vechten om 5 personeelsleden gefinancierd te krijgen.

u betaald door de gemeente Caiza

u ingeschreven bij het bisdom
(maar ten laste van SOS Caiza)
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1 bakker voor het meisjesinternaat
1 kok voor het jongensinternaat
1 tuinman
1 persoon deels kok en deels schoonmaak

De cijfers voor 2019,
College Pablo VI

363 leerlingen waarvan 185 internen (49%)
101 jongens 84 meisjes

Escuela José Alonso Ibañez

283 leerlingen waarvan 26 internen (9%)
12 jongens en 14 meisjes

In totaal dus 211 internen waarvan 113 jongens in het internaat Padre Santiago
en 98 meisjes in het internaat Srta. Lia Claeys.

Leerkrachten
en administratief
personeel,
College Pablo VI

1 directeur, 23 leerkrachten en
4 mensen voor administratie of als dienstpersoneel

Escuela José Alonso Ibañez

1 directeur, 18 leerkrachten en
1 administratief medewerker

Al deze personeelsleden worden door de Boliviaanse overheid betaald.

Verwachtingen,
Padre Julián hoopt dat de koepel van “Escuelas de Cristo” (waartoe de scholen in Caiza
behoren) een administratieve medewerker voor de basisschool (gezien het grote aantal
leerlingen) zal financieren. De beslissing is nog niet gekend.
Voor het onderhoud van de gebouwen en de infrastructuur wil men per werk een contract opmaken met mensen uit het dorp.
De gewezen metselaar van de parochie is verkozen tot voorzitter van de ouderraad.
Waarschijnlijk zal hij met een contract de nodige herstelwerken uitvoeren.
n

Het uiteindelijke doel van ons leven is
het geluk te zoeken.
Dat kun je vinden in simpele dingen.
Een kleine positieve gedachte ’s morgens
vroeg kan je hele dag veranderen.
(Uit: De dolle lama. Wijze lessen in lama-karma van Stephen Morison)

Financies
onze ontvangsten,
December 2018
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.
Verkoop garnaalkroketten
Winterconcert

€ 656,72
€ 100,00
€ 6.446,14
€ 7.572,40
€ 4.600,42
€ 1.500,00

Januari 2019
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.
Opbrengst maaltijd

€ 596,93
€ 650,00
€ 3.851,14
€ 3.213,79
€2.067,00

TOTAAL
€ 10.378,86
———————————————————————————————————
Februari 2019
Adopties
Studiebeurzen
Gewone giften Vl.
Gewone giften Wal.
Warmste week

€ 452,14
€ 50,00
€ 4.130,14
€ 361,40
€ 282,68

TOTAAL
€ 5.276,36
———————————————————————————————————

Geluk is een blad
dat dwarrelt in de storm.
Jaag het na en
het ontsnapt je.
Laat het jou vinden
en eet het op voor de zekerheid.
(Uit: De dolle lama. Wijze lessen in lama-karma van Stephen Morison)
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TOTAAL € 20.875,68
———————————————————————————————————

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

een storting voor S.O.S. Caiza
BE57 4727 0698 0135
Hoeksam 15, 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:

