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Beste vrienden en sympathisanten van Chico Latino,
.
Chico Latino heeft dit jaar zijn werking verder
geprofessionaliseerd: een pedagoog heeft het hele jaar
intensief met het team gewerkt waardoor de
efficiëntie én het plezier van de kinderen in de
activiteiten is toegenomen. De inbreng van de
Belgische stagiaires Lizzy, Annelies en Ariadne hebben
hier ook toe bijgedragen, maar vooral de bereidheid en
het enthousiasme van het team om steeds bij te leren.
NIEUW dit jaar: een project voor de 12-16jarigen.

Het Kinderproject in Choquepata
Van maandag tot donderdagnamiddag zijn de kinderen van Choquepata na schooltijd welkom in ons project waar we hen
huiswerkbegeleiding aanbieden en op een aantrekkelijke manier werken rond relevante thema’s met als visie “al spelend
leren”, “een kind mag kind zijn”, “warmte en individuele aandacht bevordert zelfvertrouwen”, “laat een kind creatief zijn en
op ontdekking uitgaan”. Dit jaar hebben we de werking met de ouders geïntensiveerd.
Van de 45 ingeschreven kinderen tussen de 3 en 12 jaar zijn er dagelijks gemiddeld 36 aanwezig..
De activiteiten zijn steeds gevarieerder en aantrekkelijker voor de kinderen. Onze stagiaires hebben nieuwe didactische
werkvormen geïntroduceerd die ervoor zorgen dat alle kinderen actief deelnemen en het spel-element maximaal aanwezig
is. De kinderen worden gestimuleerd in hun creativiteit, het formuleren van eigen meningen en het vinden van eigen
oplossingen. Dat is en blijft in de Peruaanse opvoeding en school uitzonderlijk.
Er heerst een hartelijke en warme sfeer, kinderen worden aangemoedigd in wat ze goed doen en geholpen bij voor hen
moeilijke taken. Er is aandacht voor ieder van hen, en dat is net wat ze thuis en op school zo missen.
Ze reageren spontaan, want ze hoeven bij ons niet bang te zijn voor vernederende opmerkingen of slaag. Ze vertellen ook
vertrouwelijke dingen aan hun juf. De meesten zijn inmiddels in staat om hun ruzies en conflicten zelf op te lossen zonder te
slaan of te gaan vechten.
Het moeilijkste voor ons? Ze om half zeven naar huis krijgen!
Mooie momenten en resultaten in beeld

Toegepaste verkeersles: een kruispunt met verkeerslichten.
“ Maar Juf! Dan moeten we stom achter elkaar aanschuiven en
kunnen we niet om ter snelste gaan. Hoe flauw juf!”
De onderhoud van het groentetuintje op ons terrein

De gezonde vieruurtjes: fruitbrochetten maken met de hulp
van alle kinderen! Sommigen maakten zelfs een kunstwerkje
met het fruit.
Knutselen voor
moederdag

Voetbalgekte:
Peru mag naar de

WERELDBEKER!

Voor de derde keer organiseerden we een kamp met de kinderen: CHIQUIKAMP III, dit jaar 2 volledige dagen waarbij ze de
hele tijd moesten samenwerken om opdrachten tot een goed einde te brengen. En dat is gelukt zonder één enkel incident!
Het was voor de opvoeders een geslaagde test in hoever de kinderen in hun sociale vaardigheden vooruitgang hebben
geboekt.

Voor het eerst hebben we hierbij verantwoordelijkheid gegeven aan onze “jongerengroep”: 10 meisjes en jongens van 12 tot
16 jaar.
Een uitgebreid fotoverslag vind je op onze website www.chicolatino.org/nl/files/2017-chiquicamp-iii.pdf
Nieuw programma voor de leeftijdsgroep 12-16 jaar
Nu we al 7 jaar in Choquepata werken hebben we een groter aantal middelbare schoolkinderen voor wie de activiteiten van
het kinderprogramma niet meer aantrekkelijk zijn maar die wel nog nood hebben aan begeleiding. Door de middelbare
school en het gebruik van internet komen deze jongeren in aanraking met de stedelijke, verwesterde cultuur waar hun
ouders veelal bang voor zijn en verkrampt reageren.
Daarom werd voor hen een speciaal programma gestart met een dubbele doelstelling: begeleiding van de jongeren in deze
turbulente levensfase en het vormen van een hechte jongerengroep die in dorpsgemeenschap een innoverende en leidende
rol kan gaan spelen. Een eerste oefening: het kamp mee organiseren en tijdens de activiteiten leiding geven aan een groepje
kinderen.
Voor dit programma hebben we van de gemeente Edegem een betekenisvolle toelage gekregen voor 2018. Bovendien
financiert de Stichting “Droom van een Kind” een studiebeursprogramma voor enkelen van hen.

Programma met de ouders
De grote evaluatie van het Kinderproject in december 2016 heeft duidelijk gemaakt dat we vooral onze werking met de
ouders moeten optimaliseren om verdere vooruitgang met de kinderen te bereiken. De thuissituatie, de wijze waarop ouders
met hun kinderen omgaan is immers heel bepalend.
Voor de maandelijkse vormingsavonden met de ouders
werden daarom specialisten aangetrokken.
Inlevingsvermogen, kritisch kijken naar wat hun kindertijd
en de opvoedingsmethoden door hun eigen ouders met
hen gedaan hebben, uitproberen van alternatieven in
rollenspelen…. Het was intensief en vaak confronterend.
Maar met humor, begrip en warmte bereikten we heel
wat veranderingen in de verhouding moeder- kind.
Jammer genoeg komen maar een tweetal vaders naar de
workshops. Om het effect van deze workshops te
verhogen hebben we ook het aantal huisbezoeken
vermeerderd en de werkwijze ervan aangepast.
Het is opmerkelijk hoe de vertrouwensband tussen de ouders en ons team verder gegroeid is.
Daarnaast blijven er natuurlijk hardleerse ouders. We krijgen nog steeds te maken met schrijnende situaties waar ouders het
belang van hun kind niet inzien.
Zo deed de 9-jarige Louis een lelijke val op zijn rechter arm. De vader weigert om met zijn zoon naar de medische post te
gaan hoewel dit gratis is. De zoon van onze coördinator is kinesist en ging speciaal naar Choquepata om kind en ouders te
zien, maar die verschenen niet op de afspraak en lieten hun GSM rinkelen. Het is meer dan waarschijnlijk een breuk die
verkeerd aan elkaar groeit en een handicap zal blijven. Alle inpraten op de ouders is vergeefs en zonder hun toestemming
mag je het kind niet medisch laten verzorgen.
Een ouder die tijd maakt om iets SAMEN met zijn/haar kind iets te doen. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt.
Samen koken of op het veld werken en daarbij een praatje maken.
Dat lijkt toch niet zo moeilijk?
Samen plezier maken en wat speels met elkaar omgaan? Hoe
begin je daaraan?
Dat gaan we niet uitleggen maar DOEN!
Op de gezinsuitstappen (2 keer per jaar) maken we teams, gezin
tegen gezin, die dan samen de gekste dingen moeten doen om
een spel te winnen. En dat lukt. Er wordt heel wat afgelachen. En
bij het einde van het spel is er een warme omhelzing van alle
gezinsleden. Wat een ervaring voor moeder en kind! In de
Andescultuur wordt er namelijk niet meer geknuffeld na 2, 3 of in
het beste geval 4 jaar.
Op de terugreis kruipen ook de wat grotere kinderen gezellig
tegen hun moeder aan.
Deelproject “Gezonde mondjes”
Om de 6 maanden fluoriseert een tandarts gratis de tanden van de
kinderen. In het project poetsen de kinderen na hun 4-uurtje hun tanden.
Dan zijn we zeker dat het minstens 4 dagen per week één keertje gebeurt.
Dit jaar is er tijdens deze halfjaarlijkse controle bij onze kinderen geen
nieuwe cariës ontdekt.
Besluit:
Met de kinderen hebben we prima resultaten bereikt. Hun schoolprestaties en sociale vaardigheden gaan erop vooruit. Waar
het vast loopt, ligt het bijna steeds aan de thuissituatie: mistoestanden en onkunde in de opvoeding. Maar hierin hebben we
dit jaar een behoorlijke vooruitgang geboekt. Ook voor 2018 blijft de ouderwerking een prioriteit.
Toekomstplannen
1. Een eigen schooltje: omdat ook de plaatselijke lagere school ondermaats is en vele ouders daarom hun jongere kinderen
al naar een naburig dorp of zelfs naar de stad naar school zenden, groeit het idee om als Chico Latino in het dorp zelf een
schooltje te beginnen vanuit onze pedagogische visie.
Dit idee werd in 2017 getoetst op haalbaarheid : jammer genoeg is dit negatief uitgevallen. De bereidheid van de ouders om
een financiële bijdrage te leveren voor de opvoeding van hun kinderen is de grootste struikelblok.

2. In 2018 zal het programma met de 12-16jarigen systematisch uitgebreid worden. Samenwerking met andere
jongerengroepen, gelegenheid tot korte technische opleidingen, organiseren van kleine winstgevende activiteiten door de
jongeren zelf… het is maar een greep uit het uitgebreide programma. Veel zal afhangen van het initiatief van de jongeren zelf
en hun vermogen om een hechte groep te vormen.
3. In 2019 willen we een nieuw kinderproject starten in een andere dorpsgemeenschap. In 2018 moet dit volledig
voorbereid worden. Welke dorpsgemeenschap komt in aanmerking? Welke beginnersfouten van 7 jaar geleden moeten we
vermijden en hoe doen we dat? In welke mate en op welke wijze bouwen we de werking in Choquepata af? Hoe kunnen we
in Choquepata in 2019 een opvolging/overname voorzien? Met welke financiering?
Daar moet allemaal een antwoord op gezocht worden in 2018.

Het vrouwenproject

Einde 2016 was de eerste fase van het vrouwenproject is voltooid. 43 families hebben in 2016een cavia-kwekerij
gerealiseerd. Uit de 7 cavia’s die de deelnemers einde 2014 ontvingen hebben ze er nu 80 tot 200 waarvan er regelmatig
verkocht worden, maar ook voor eigen consumptie dienen. (Cavia is een lekkernij in de Andes)
Dit laatste heeft een positief effect op onze kinderen: het proteïnerijkere
dieet heeft de ondervoeding en bloedarmoede bij de kinderen in de meeste
gezinnen grotendeels teruggedrongen.
In februari 2017 werd dit project uitgebreid naar drie omliggende dorpen.
Dit project wordt grotendeels gefinancierd door de Interamerican
Foundation. De provincie Antwerpen heeft een subsidie toegekend voor
de opleidingsprogramma’s van dit project.

Opleidingen en educatieve spelen`

Het ontwikkelen en verspreiden van educatief spelmateriaal waarbij kinderen al spelend leren rekenen, oefenen met lezen,
redeneren, strategieën bedenken blijft een prioriteit van Chico Latino. De kleuter- en lagere school van Choquepata kregen
opleidingen en educatieve spelen.
In 2017 verkoos de gemeente San Jeronimo om de opleidingen van de opvoeders van de 13 gemeenschapsbibilioteca zelf te
organiseren en niet meer met Chico Latino samen te werken. Jammer, want zo kregen deze heel zinvolle biblioteca geen
nieuw educatieve spelen. Voor 2018 is het nog onzeker of we opnieuw dit programma van de stedenband Edegem- San
Jeronimo kunnen uitvoeren. Waarschijnlijk wordt het wachten op het nieuwe lokale bestuur van deze Peruaanse gemeente
in 2019.

Het financiële plaatje

In 2017 kreeg Chico Latino Peru 47.000 euro vanuit België. Bovendien besteedden we in België nog € 650 aan materiaal en
supervisie voor de werking aldaar. De werking in België (sensibilisering en werkingskosten) bedroeg slechts 1,5% van de
totale uitgaven.
Dankzij een reorganisatie van Chico Latino Cusco zijn de beheerskosten in Peru ook gevoelig verminderd waardoor er meer
geld naar de projecten kon gaan. Een besparing van 25%!

Dankwoord en vrijwilligers

Dit jaar gaat onze bijzondere dank naar de Provincie Antwerpen, de gemeenten Edegem, Ranst en Kapellen en de werkgroep
Chico Latino Ranst/Broechem. Ook de vele individuele schenkers die vaak via een
permanente opdracht maandelijks 5 tot 50 euro aan Chico Latino overmaken willen we
graag bedanken.
Een bijzondere dank én waardering voor de stagiaires Lizzy Moraleda Barona, Annelies
Schepens en Ariadne Warmoes.
Ook in België zouden we graag nog enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Vertaalwerk
Spaans-Nederlands en Nederlands –Spaans, een webmaster, mensen die mee subsidiedossiers willen uitwerken en zoeken naar nieuwe vormen van fondsenwerving …. Héél,
héél welkom!
Ook extra financiële steun op het volgende rekeningnummer komt de versterking van de projecten ten goede:
IBAN BE21 0013 3631 1103 / BIC GEBABEBB Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest.
In naam van de kinderen en vrouwen van Choquepata en het voltallige Peruaanse en Belgische team wensen we jullie een
vreugdevol 2018.

