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Nieuwjaarsbrief 2016

Beste vrienden en sympathisanten van Chico Latino,
Traditiegetrouw geven we U op het einde van het jaar een
overzicht van wat in 2015 gerealiseerd werd en wat onze
toekomstplannen zijn.
Chico Latino heeft dit jaar een grote kwalitatieve sprong
gemaakt in de projecten die we zelf volledig in handen hebben.
Het socio-economische project voor de vrouwen in het dorp
Choquepata boekt mooie resultaten en heeft de goede reputatie
van Chico Latino versterkt. Via dit project kan ook het
educatieve project voor de kinderen en hun families op meer
betrokkenheid van de ouders rekenen. Dit is essentieel om goede
resultaten te bereiken want “thuis” is en blijft de belangrijkste
factor in de opvoeding.
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.
Het opleidingsprogramma voor leerkrachten en opvoeders blijft een kernopdracht van onze organisatie.
— Hilde Coeckelberghs

Het kinderproject in Choquepata
Daarnaast blijft huiswerkbegeleiding en het wegwerken
van schoolachterstand een belangrijk aspect van de
werking.
Het project studiebeurzen heeft voor 4 kinderen die naar
de middelbare school gaan als extra hulp 2u per week
bijwerkles wiskunde voorzien en de schoolboeken
betaald. Vanaf volgend jaar neemt de organisatie
“DROOM van een KIND” dit project financieel voor haar
rekening.

“Integrale ontwikkeling van de kinderen in de
gemeenschap Choquepata” zo is de volledige naam van
het educatieve project in dit indiaanse Andesdorp.
“Integraal” houdt in dat we zowel met de kinderen
werken als met hun ouders en de scholen waar ze les
volgen. Inhoudelijk betekent het dat we zowel
intellectuele als sociale vaardigheden trainen en via
projecten voor hen maatschappelijk relevante thema’s
behandelen waarin algemene kennis, rekenen en taal
geïntegreerd zijn.

Het project “Psychologische interventie bij families met
familiaal geweld in Choquepata” werd in 2015 opgestart.
Een psycholoog gespecialiseerd in de problematiek heeft
ons team opgeleid en gecoacht zodat ze een
eerstelijnshulp kunnen geven. Via de regelmatige
huisbezoeken en hun kennis van het Quechua (indiaanse
taal) hebben ze een goede vertrouwensband met de
ouders opgebouwd wat essentieel is voor dit delicate
probleem. Hier hebben we al mooie resultaten bereikt in
een aantal gezinnen.

We trekken met hen een keertje naar de “Grote Stad”,
naar Inca-ruïnes, een dierentuin of een speelplek waar we
rond een verhaal over een magisch bos allerlei
competities en groepsspelletjes organiseren. Creatief zijn
en samenwerken is de boodschap om de opdrachten tot
een goed einde te brengen.
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Bijna alle moeders zijn vragende partij om hun kinderen
op te voeden zonder tot fysiek geweld over te gaan en bij
heel wat begint dat aardig te lukken. In 2016 zal de
psycholoog werken met kleine groepjes ouders mét hun
kinderen om hen proefondervindelijk een nieuwe manier
van omgaan met elkaar te leren. Want ook de kinderen
moeten nog leren gehoorzamen als er geen slaag als straf
meer komt.

Een bevraging heeft uitgewezen dat de ouders heel
weinig tijd besteden aan hun kinderen. We stimuleren hen
om eens een spelletje met hen te spelen, om gesprekjes te
voeren tijdens klusjes waarbij hun kinderen al kunnen
helpen. Zo kan er een andere, intiemere band tussen hen
ontstaan. Wat je met je kind zoal kan doen oefenen we
spelenderwijs tijdens de familiedagen. Leuke
competitiespelletjes waarbij de gezinnen als geheel het
tegen elkaar opnemen.
In het vormingsprogramma met de ouders komen deze
thema’s ook herhaaldelijk aan bod: assertiviteit, belonen
en straffen in de opvoeding, kinderen ruimte geven voor
schoolwerk, gelijkwaardigheid man en vrouw.

Voor de kinderen in ons project is dit al grotendeels
verworven: jongens naaien, weven, spelen met het
keukentje, helpen fruitsla maken, meisjes ploegen de
harde kleigrond mee om en evenaren de jongens in
fysieke uitdagingen.
Tijdens een activiteit van het filosoferen verdedigt
Anderson met vuur dat een man moet kunnen koken,
kleren wassen en dat meisjes ook een diploma moeten
halen om economisch zelfstandig te zijn, en overtuigt Flor
die het traditionele rollenpatroon verdedigde.

Op pedagogisch vlak heeft ons team dit jaar veel
vooruitgang geboekt. De invoering van het hoekenwerk
maakt mogelijk om de kleuters elk op hun niveau een
opdracht te geven en wie klaar is naar een speelhoek te
laten gaan. De dynamische aanpak van pedagoog en de
vrijwilligers is vlot overgenomen door onze Peruaanse
medewerkers. Het didactisch sterk onderbouwde
“filosoferen met kinderen” van de stagiaires van UGent is
enthousiast onthaald en wordt verder goed toegepast. Op
een speelse manier leren de kinderen nadenken en hun
mening formuleren over voor hen belangrijke
onderwerpen. En dat is in de doorsnee Peruaanse
opvoeding bijna onbekend.
Dit jaar is de samenwerking met de lokale basisschool op
gang gekomen. We zijn erin geslaagd om de onderwijzers
te motiveren voor meer efficiënte leermethodes en
hebben samen met hen hiervoor het nodige didactische
materiaal gemaakt. Dit wordt zeker voortgezet in 2016.
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Met het project “gezonde tanden” kregen alle tandjes van
25 kinderen om de 6 maanden een beschermende
behandeling met fluor. We zoeken voor 2016 nog
financiering om licht beschadigde tanden te verzegelen
zodat ze vele jaren tegen cariës beschermd zijn. Hiervoor
hebben we ongeveer 1000 euro nodig.
Meer informatie en tal van foto’s vindt u op
chicolatino.org/nl/files/presentatie-choquepata.pdf

Het vrouwenproject in Choquepata
Dit project wordt volledig gefinancierd door de Interamerican Foundation. Na twee jaar werking werden de belangrijkste
doelstellingen al volledig verwezenlijkt.
Biologische groentetuinen met een grotere variëteit aan
groenten en organische beschermingsmiddelen tegen ziektes
en insecten zijn aangelegd.
Een massale boomplantactie van wel 10.000 bomen zorgt
voor de herbebossing van steile hellingen om de erosie tegen te
gaan.

45 families hebben hun eigen mini-kwekerij van cavia’s dé
lekkernij in Peru.

De bestuurscapaciteiten van de dorpsgemeenschap
versterken was eveneens een belangrijke doelstelling van
het project. Er werd een vzw gesticht die alle
deelnemende families omvat.
De inbreng van vrouwen in de beslissingsorganen van de
gemeenschap is gevoelig gestegen, leidersfiguren werden
gevormd. Er werd een manifestatie tegen
vrouwenmishandeling georganiseerd.
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Onder leiding van Chico Latino heeft deze vzw een
integraal ontwikkelingsplan voor het dorp uitgewerkt
voor de periode 2014 -2020. Na een grondige socioeconomische analyse werden prioriteiten vastgelegd
zoals de verbetering van het irrigatiesysteem,
diversificatie van groentetuin en medicinale planten,
opleidingsprogramma’s, water- en
elektriciteitsvoorziening, plaatselijke polikliniek,
sportcentrum, vrouwenvluchthuis, afvalvoorziening,
zuivering van de waterlopen en bescherming van de
bronnen. Dit ontwikkelingsplan werd voorgelegd en
goedgekeurd door de volksvergadering van het dorp waar
alle families deel van uitmaken.
Meer informatie en tal van foto’s vindt u op
chicolatino.org/nl/files/presentatie-vrouwenproject.pdf

Opleidingen en educatief spelmateriaal
Het ontwikkelen en verspreiden van educatief
spelmateriaal waarbij kinderen als spelend leren rekenen,
oefenen met lezen, redeneren, strategieën bedenken blijft
een prioriteit van Chico Latino. Via opleidingen hierover
aan onderwijzers en opvoeders bereiken we
onrechtstreeks veel meer kinderen en bieden we een
meerwaarde aan het Peruaans onderwijs en opvoeding.
Onze Peruaanse medewerkers toonden dit jaar hun
creativiteit en bedachten originele spelen.

Het financiële plaatje

Dankwoord en vrijwilligers

In 2015 kreeg Chico Latino Peru 40.000 euro vanuit België.
Bovendien besteedden we in België nog € 1250 aan
materiaal en supervisie voor de werking aldaar. De
werking in België (sensibilisering en werkingskosten)
bedroeg slechts 2% van de totale uitgaven.

Dit jaar gaat onze bijzondere dank naar de Provincie
Antwerpen, de gemeenten Edegem, Ranst en Kapellen, de
werkgroep Chico Latino Ranst/Broechem, de basischool
Molenbeek in Stekene en BNP Paribas. Ook de vele
individuele schenkers die vaak via een permanente
opdracht maandelijks 5 tot 50 euro aan Chico Latino
overmaken willen we graag bedanken. Eén vrijwilligster
en 3 laatstejaarsstudenten Onderwijskunde die hun
buitenlandse stage in het project van Choquepata deden
versterkten het Peruaanse team. Hun pedagogische
bijdrage is bijzonder productief gebleken.

Door de sterk gedaalde waarde van de euro moest het
budget in Peru met 10% ingekrompen worden.
Desondanks werden alle geplande activiteiten met
beperktere middelen uitgevoerd onder meer dankzij de
samenwerking met het door de VS gefinancierde
vrouwenproject en de budgetaire zorgzaamheid van het
Peruaanse team.
Dank zij een reorganisatie van Chico Latino Cusco zullen
de beheerskosten ook gevoelig verminderd kunnen
worden. De lokale bureaucratie blijft echter een “geld- en
tijd-slokop”.

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!
Ook extra financiële steun op het volgende
rekeningnummer komt de versterking van de projecten
ten goede: 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 /
succesvolle VZW / diep ingebed project / organisatie die harten in België en Peru begeestert. Een oprechte "dank je wel" en een
fantastisch 2016!”
— Het Chico Latino Team
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