Chico Latino vzw

Nieuwjaarsbrief 2015

Beste vrienden en sympathisanten van Chico Latino,
Traditiegetrouw geven we U op het einde van het jaar een overzicht van wat in 2014 gerealiseerd werd en wat onze
toekomstplannen zijn.
Chico Latino heeft dit jaar prioriteit gegeven aan de eigen projecten in het dorp Choquepata. Dankzij de financiering van het
vrouwenproject door de Interamerican Foundation heeft ons project met de kinderen en de ouders een extra stimulans gekregen.
De teams van beide projecten versterken elkaar en eigenlijk kan je spreken van één groot team dat volledig op elkaar ingespeeld is
en samen mooie resultaten bereikt.
De educatieve projecten die Chico Latino al 9 jaar uitvoert voor de stedenband Edegem – San Jeronimo daarentegen hebben dit
jaar op een erg laag pitje gedraaid. Het activiteitenplan (met educatieve spelen, opleidingen rond moderne pedagogische
methodes en opvolgingsbezoeken) werd al in februari samen met de sociale dienst opgesteld, maar jammer genoeg hebben de
bevoegde ambtenaren van San Jeronimo het pas in september ter goedkeuring aan hun gemeentebestuur voorgelegd. Daardoor
moesten we in 3 maanden een programma van een heel jaar afhaspelen. Dat kwam de kwaliteit uiteraard niet ten goede!
— Hilde Coeckelberghs

Het project Choquepata
Voor 2014 werd een uitgebreid activiteitenplan
opgemaakt. De hoofdbrok blijft het namiddagprogramma
met de kinderen. Dankzij subsidies van de provincie
Antwerpen hebben we een derde leeftijdsgroep kunnen
maken waardoor we beter op hun niveau kunnen werken:
de kleuters, kinderen van het eerste tot derde leerjaar, en
tenslotte van het 4e leerjaar tot en met het eerste
middelbaar onderwijs.
Naast het educatieve spel en de huiswerkbegeleiding
blijven natuur, milieu, gezonde voeding, hygiëne en
omgangsvormen — zoals geweldloos conflicten oplossen
— belangrijke thema’s. Samen met de kinderen legden de
opvoeders een bloementuintje aan en werden er
boompjes geplant op het terrein. Elk kind krijgt de
verantwoordelijkheid voor de zorg van een bepaald
boompje.

Zowel de lokalen als het terrein blijven vrij van afval en
dat is een prestatie in Peru! De kinderen onderling slaan
en stompen elkaar veel minder dan vroeger en ook dat is
een hele arbeid geweest voor kinderen waar thuis roepen,
schelden en gebruik van het zweepje schering en inslag is.
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In augustus steekt elke namiddag een sterke wind op.
Dan is het voor de kinderen feest want dan gaan we
met hen naar een groot open veld om te vliegeren. Elk
kind krijgt een vlieger. Kleine Marco van 4 jaar ging
voor de grote poort van Chico Latino staan met zijn
armpjes gespreid alsof hij de poort wou omhelzen en
zei : “Ik hou zoveel van Chico Latino!” Lachend vroeg
juf Augusta hem “en hou je ook van mij?”. Waarop
Marco haar om de hals sprong en haar niet meer wou
loslaten.
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Hygiëne en familiaal geweld
Hygiëne blijft een gigantisch probleem. De hoofdoorzaak
hiervan is de thuiscultuur. Een kookplaats in dezelfde
ruimte waar de koe ‘s nachts staat is geen uitzondering.
Vele huizen hebben geen stromend water en geen toilet.
Het huiselijk geweld en het totale gebrek aan hygiëne zijn
belangrijke redenen om het contact met de ouders meer
aandacht te geven. Naast een maandelijkse
vormingsavond waarop helaas meestal alleen de moeders
afkomen, zijn er dit jaar ook veel huisbezoeken afgelegd
waarin met de moeders door gepraat kan worden over
verschillende thema’s. Het vertrouwen van deze vrouwen
in onze opvoeders is sterk toegenomen. Ze zijn echt
vragende partij om hulp te krijgen in de opvoeding, hoe
slaan te vermijden, hoe met hun kinderen te praten en
vooral om het huiselijk geweld tegen zowel hun kinderen
als tegen henzelf door hun man tegen te gaan. In 2
gezinnen hebben we het tij kunnen keren. Zo kwam
Vanessa (het oudste meisje op onze nieuwjaarskaart) tot
juli nog vaak bont en blauw geslagen op het project aan,
maar sinds november vertelt ze met een blij gezichtje dat
ze elke dag van haar mama iets nieuws leert: ze koken
samen, zaaien en planten samen op het veld en praten
veel. De moeder is erg blij met de pedagogische steun die
ze via de huisbezoeken krijgt en vraagt steeds andere tips
om de relatie met haar kinderen te verbeteren.

Jammer genoeg zijn er ook heel wat frustraties: in een
geval van extreme mishandeling en weigering van
medewerking van de moeder hebben we een melding
gedaan bij de “DEMUNA”: gemeentelijke dienst die
vergelijkbaar is met het Belgische Comité voor
jeugdbescherming (vrijwillige hulpverlening zonder
tussenkomst van het gerecht). De ouders zijn zo boos op
ons dat de kinderen niet meer naar Chico Latino mogen
komen.
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Tijdens huisbezoeken bij andere families vernamen
we dat Ida Linda verschrikkelijk mishandeld werd
door vader, moeder en grootmoeder. Ze had geen
eigen kamer en moest in het hutje van de
grootmoeder slapen en ontzettend hard werken met
“stank voor dank”. Noemi, de sociale assistente van
het vrouwenproject is met haar familie gaan praten
en heeft hen zwaar onder druk gezet. Juf Nemesia
heeft dan het vertrouwen van Ida Linda gewonnen en
nu praat ze ontspannen en neemt actief deel aan de
activiteiten.

Psychologische steun
De aanpak van familiaal geweld vraagt echter een intense
en gespecialiseerde aanpak. Daarom werd voor 2015 het
project “Psychologische interventie bij families met
familiaal geweld in Choquepata” opgesteld, ingediend én
aanvaard voor financiering door de gemeente Edegem.
Een psycholoog gespecialiseerd in de problematiek zal
ons team opleiden, interventies doen in de gezinnen met
de grootste risico’s, en het team begeleiden in de aanpak
van probleemgedrag zoals agressie, gebrek aan
concentratie en leerproblemen. De medewerking van de
vaders is hier cruciaal, maar tevens ook het moeilijkste. In
de Latijns-Amerikaanse machocultuur is fysiek geweld op
vrouwen en kinderen bijna een evidentie en zichzelf als
echtgenoot en vader in vraag stellen een uitzondering.
Met hulp van de psycholoog en het team van het
vrouwenproject worden strategieën uitgewerkt om de
vaders te bereiken.

IBAN BE21 0013 3631 1103 / BIC GEBABEBB

2

Studiebeurzen

Het vrouwenproject heeft naast het caviaprogramma ook
een uitgebreide sociale component. Er worden leiders
gevormd en samen met hen een ontwikkelingsplan voor
het dorp op lange termijn opgesteld waarin de
belangrijkste noden opgenomen zijn. Hiermee kan het
dorpsbestuur bij de gemeente Oropesa waartoe het dorp
behoort financiering en technische hulp vragen. De
coördinator van het vrouwenproject heeft trouwens dit
jaar al belangrijke financiële steun van het
gemeentebestuur gekregen voor de bouw van de
behuizing (kleine stal) en de individuele hokken voor de
cavia’s.

In 2015 willen we ook een viertal kinderen, die we al
enkele jaren volgen, steunen in hun overgang naar het
middelbaar onderwijs. Voor vele ouders in Choquepata is
dit financieel erg zwaar tot onmogelijk. Veel moeders
hebben nauwelijks of geen lager onderwijs gehad, en de
vaders zijn zoals al vermeld afwezig in de opvoeding,
tenzij om te straffen. Daarom voorzien we een
studiebeurssysteem dat aan enkele voorwaarden
gekoppeld is. Zo vragen we aan de ouders een verbintenis
dat ze hun zoon of dochter voldoende tijd geven voor hun
studies. Vanaf 6 of 7 jaar worden de kinderen immers veel
ingeschakeld in huis- en landbouw werk. Ouders én
kinderen verbinden zich er ook toe om de
studiebegeleiding te volgen die we speciaal voor hen
voorzien. We trachten in de mate van het mogelijke de
kinderen met studiebeurs naar dezelfde school te laten
gaan zodat we met minder tijdsinvestering een goed
contact met de school kunnen onderhouden en duidelijke
afspraken maken.

Vrouwenproject
De samenwerking met het vrouwenproject heeft veel
positieve gevolgen voor het kinderproject. Zo hebben ze
samen de vormingsmomenten georganiseerd. Voor het
vrouwenproject werden 42 gezinnen geselecteerd. Zij
worden begeleid en financieel gesteund om een
caviakwekerij op te zetten wat vrouwen meer
economische zelfstandigheid zal geven. Deze
vormingsmomenten zijn verplicht en bovendien is er meer
motivatie voor economische activiteiten dan voor sociale
en opvoedkundige onderwerpen. Door al deze
onderwerpen in eenzelfde opleidingsmoment te
behandelen, bereiken we ook voor de sociale en
pedagogische thema’s meer ouders.
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De sociale werkster van het vrouwenproject heeft ook een
belangrijke opdracht wat betreft het familiaal geweld. Zij
bezoekt de gezinnen en werkt hierbij nauw samen met
onze opvoeders. In een volgende nieuwsbrief zullen we
uitgebreid verslag geven over dit vrouwenproject. Zo is
Chico Latino steeds beter ingebed in de
dorpsgemeenschap en genieten we grote waardering
zowel in Choquepata als in Oropesa.

Bijzonder positief voor de volgende 2 jaar: in het nieuwe
dorpsbestuur van Choquepata dat in januari aantreedt
zijn 3 van de 4 bestuursleden geëngageerde ouders uit het
vrouwen- en kinderproject. Dat zal de medewerking en
inbreng van het dorp in de projecten gevoelig kunnen
verhogen. In de indiaanse dorpsgemeenschap bestaat het
systeem van FAENA nog steeds: werken van openbaar
nut worden op een bepaalde zondag als onbetaalde
gemeenschapsdienst verricht door minstens 1 lid van elke
familie. Het terrein en de gebouwen waar we werken
behoren toe aan de dorpsgemeenschap. Voor de aanleg
van een groente- en medicinale kruidentuin zouden we
bijvoorbeeld zo’n faena kunnen vragen.
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De opleidingen en het educatief spelmateriaal

Dit aspect van onze werking stond dit jaar jammer genoeg
op een laag pitje. Dit is vooral te wijten aan de traagheid
van de gemeentediensten zoals in de inleiding vermeld.
Tot september hebben ze de gemeentelijke bibliotheken
in de kou laten staan waardoor er een aantal zelfs
helemaal stil zijn gevallen. Toen Chico Latino uiteindelijk
aan de opleidingen kon beginnen en het educatief
speelgoed verdeelde was er onvoldoende tijd en
bovendien maar matige motivatie van de jonge
opvoeders.
In de school van Choquepata heeft de workshop voor de
kleuterleidsters wel tot een goed resultaat geleid. Bij de
onderwijzers was er echter geen interesse.

Een positief vooruitzicht: Violeta, medestichter van Chico
Latino Cusco en lang onze beste pedagogische
medewerker wordt vanaf januari 2015 de nieuwe
coördinator van de stedenband in San Jeronimo. Violeta
en Hilde Coeckelberghs hadden al een boeiend gesprek
met de nieuwe burgemeester waaruit blijkt dat hij de
gemeentelijke bibliotheken wil opwaarderen. Hierin is
ook een rol weggelegd voor Chico Latino.
In 2015 zal Chico Latino de opleidingen en educatief
spelmateriaal terug hoog op de agenda plaatsen, want
het blijft een bijzonder zinvol aspect van onze werking.

Het financiële plaatje
In 2014 kreeg Chico Latino Cusco van onze Belgische vzw
een budget van € 40.000. Bovendien besteedden we in
België nog € 2015 aan materiaal en supervisie voor de
werking aldaar. De werking in België, sensibilisering en
werkingskosten bedroeg slechts € 708.

Dit jaar gaat onze bijzondere dank naar de Provincie
Antwerpen, de gemeenten Edegem, Ranst en Evergem, de
werkgroep Chico Latino Ranst/Broechem, de scholen
Andreas Vesalius en het KTA Da Vinci van Edegem, de
kleuterschool Perepit van Mortsel en de Basisschool
Regina Pacis 2 van Hove. Ook de vele individuele
schenkers die vaak via een permanente opdracht
maandelijks 5 tot 50 euro aan Chico Latino overmaken
willen we graag bedanken.

Vrijwilligers & Dankwoord
Ook dit jaar hadden we een vijftal laatstejaarsstudenten
die hun buitenlandse stage in het project van Choquepata
deden. Hun pedagogische bijdrage is steeds bijzonder
welkom.
Maar ook in België zouden we graag nog enkele nieuwe
vrijwilligers verwelkomen. Vertaalwerk SpaansNederlands en Nederlands –Spaans, een webmaster,
mensen die mee subsidie-dossiers willen uitwerken en
zoeken naar nieuwe vormen van fondsenwerving… . Héél,
héél welkom!

Chico Latino vzw – Wattiezplaats 12 – 2650 Edegem

Ook extra financiële steun is bijzonder welkom op het
volgende rekeningnummer:
IBAN BE21 0013 3631 1103 / BIC GEBABEBB
“Met jullie steun hebben we Chico Latino al die jaren zien
groeien van een éénmansdroom naar een bloeiende
samenwerking / successvolle VZW / diep ingebed project /
organisatie die harten in België en Peru begeestert. Een
oprechte "dank je wel" en een fantastisch 2015!”
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— Het Chico Latino Team
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