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Beste vrienden en sympathisanten van Chico Latino,
Traditiegetrouw geven we U op het einde van het jaar een
overzicht van wat in 2016 gerealiseerd werd en wat onze
toekomstplannen zijn.
Chico Latino heeft dit jaar zijn werking verder
geprofessionaliseerd: dankzij een grotere autonomie voor de
projectleiders zijn de beheerskosten in Peru gevoelig gedaald.
Externe audits hebben de projecten doorgelicht en zinvolle
suggesties gegeven voor de optimalisering van de werking.

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”. We besteden extra aandacht aan sociale vaardigheden en betrekken de ouders bij het project.
Van de 45 ingeschreven kinderen tussen de 3 en 14 jaar zijn er dagelijks gemiddeld 36 aanwezig. De kleuters zijn vaker
afwezig bij koud en nat weer, de oudere kinderen wanneer de school onverwacht ook namiddaglessen invoegt of wanneer ze
in drukkere periodes thuis of op het veld moeten helpen.
De activiteiten zijn steeds gevarieerder en aantrekkelijker voor de kinderen.
Bijdragen en suggesties van Belgische vrijwilligers en stagiaires worden met
enthousiasme onthaald en toegepast door het Peruaanse team. De kinderen
worden gestimuleerd in hun creativiteit, het formuleren van eigen meningen en het
vinden van eigen oplossingen. En dat is in de Peruaanse opvoeding en school héél
nieuw.
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 fysiek geweld. De jongere kinderen vragen nog vaak aan de juf om tussen te komen.
Als één van de hoogtepunten dit jaar organiseerden we een kamp met de kinderen 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.

Fysiek geweld blijft in veel families een probleem hoewel we duidelijk verbetering kunnen vaststellen in een aantal families
die al langer met ons werken. Maar in andere gezinnen volstaan de huisbezoeken door ons team niet om het tij te doen
keren. Er is wel zo’n vertrouwensband gerealiseerd met de ouders en de kinderen dat er openlijk kan over worden gepraat
en dat de dader beseft dat het eigenlijk niet kan. Dat op zich is een belangrijke stap.
Het psycho-sociaal programma ter remediëring en preventie van familiaal geweld moet in 2017 zeker worden verder gezet.

In 2016 heeft een Belgisch-Nederlandse psychologe, gespecialiseerd in traumaverwerking, opleiding gegeven aan de
Peruaanse psycholoog die voor Chico Latino werkt. Ook de coördinator van het kinderproject werd door haar gecoacht.
Tijdens een intensieve workshop met het personeel en het bestuur heeft ze een belangrijke aanzet gegeven tot een verdere
professionalisering van de organisatie. Gedurende 2 maanden heeft zij als vrijwilliger haar deskundigheid ingezet waarvoor
een bijzondere dank van heel het Peruaanse team.
Dankzij de organisatie El Sueño del Niño (De Droom van het Kind) kregen 3 pubers een studiebeurs: financiële ondersteuning
voor de schoolkosten én wekelijks 2 uur bijwerkles wiskunde. En ze hebben alle
3 hun jaar gehaald!
De lagere school van Choquepata heeft een heel laag niveau waardoor de
kinderen met een grote achterstand aan hun middelbare studies beginnen.
de
Begrijpend lezen blijft moeilijk voor veel leerlingen van het 5 leerjaar en zelfs
optellen, aftrekken, laat staan vermenigvuldigen of delen blijft heel moeizaam.
13 – 8 wordt met de vingers geteld, over 10+30 wordt heel lang nagedacht.
In het studiebeurs systeem gaan we daarom volgend jaar ook leerlingen van het
de
de
5 en 6 leerjaar opnemen en binnen ons namiddagprogramma extra aan deze
vaardigheden werken.
Deelproject “Gezonde mondjes”
Om de 6 maanden fluoriseert een tandarts gratis de tanden van de kinderen. In het project poetsen de kinderen na hun 4uurtje 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.
Daarom willen we volgend jaar nog meer het accent leggen op de werking
met de ouders.
Twee ochtenden per week gaan onze opvoeders op huisbezoek: voor elk
bezoek nemen ze voldoende tijd. Ze steken een handje toe bij de
huishoudelijke taken of het verzorgen van de dieren en ondertussen wordt
er gepraat over de kinderen en de problemen in het gezin. Deze aanpak en
het feit dat 2 van onze opvoeders zelf uit een bergdorp komen en de
indiaanse taal als moedertaal hebben bevordert het opbouwen van de
vertrouwensband, nodig om delicate problemen aan te pakken.
Via deze huisbezoeken en de maandelijkse vormingsavonden hebben ze met de ouders van 13 van de 20 gezinnen heel wat
kunnen bereiken. Het zijn de gezinnen die vaak al verschillende jaren met ons werken. Maar het blijft moeilijk om hen ertoe
te brengen om meer tijd aan hun kinderen te besteden, te leren om met hun kinderen te praten, in een gezellige sfeer samen
met hen huishoudelijke of landbouwwerkjes te doen, of het met geduld aan te leren. Toch komen ze met concrete vragen
zoals “leer ons hoe met pubers om te gaan”, hoe kunnen we onze kinderen doen luisteren als we niet mogen straffen met
schelden en slaan? “
Verandering brengen in generatielange gewoontes is een werk van lange adem. Ook wij moeten hierin geduld hebben.
Het werk met de ouders wordt het grote aandachtspunt voor 2017.
Toekomstplannen
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. Efficiënt onderwijs aanbieden waar een kind kind mag zijn en waar de ouders op een constructieve
manier betrokken worden bij de school. Dit is als volwaardige school gemakkelijker dan als Kinderproject omdat in Peru de
onderwijzers een grote impact hebben op de ouders via een systeem van verplichte ouderavonden met boetes bij
afwezigheid.
In 2017 zal dit idee getoetst worden op haalbaarheid : een marktonderzoek, onderhandelingen met het dorpsbestuur en met
het ministerie van Onderwijs, definiëren van een eigen pedagogische methode gecombineerd met het Peruaanse leerplan.
Een 3-tal pedagogische projecten die onze visie delen en al een eigen school hebben, bieden ons ondersteuning aan..
Bij een positief resultaat zullen in 2018 de praktische voorbereidingen volgen om in 2019 effectief te kunnen starten.
Van de ouders zal een maandelijkse bijdrage gevraagd worden in verhouding tot hun inkomen. Het doel is om binnen
haalbare termijn te komen tot een gedeeltelijke autofinanciering van de school. Er is een subsidieaanvraag opgesteld om bij
verschillende financierders in te dienen. Het doel is om fondsen te verwerven voor onderdelen van het kinderproject en voor
de voorbereidende activiteiten voor het op te richten schooltje.

Mooie momenten en resultaten in beeld
Voor de kleintjes die
nog niet mee op kamp
konden organiseerden
we een minikamp op
het eigen terrein.
Ook de 3-jarigen
wassen al zelf hun
kommetje van het
vieruurtje af.

Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen op bezoek en hadden voorwaar voor elk kind Belgische chocoladefiguurtjes bij en voor
elke leeftijdsgroep een viertal nieuwe educatieve spelen.

Op de kerstsluiting acteerden de 6- tot 12-jarigen het kerstverhaal en ook de meest verlegen kinderen speelden met verve
hun rol.

.

Het vrouwenproject

De eerste fase van het vrouwenproject is voltooid. 43 families hebben een cavia-kwekerij.
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. Een
grote vette cavia kan voor 25 sol verkocht worden (een
beginnende onderwijzer verdient 1100 sol). De deelnemers
beschikken over de kennis en de medicatie om ziekten
tegen te gaan. Er is een speciale molen geïnstalleerd waarin
ze het voedsel voor de diertjes kunnen malen en in de
hokken werd een handig drinksysteem aangelegd
waarlangs vitaminen, mineralen en medicijnen automatisch
worden toegediend aan alle diertjes.

De molen dient niet enkel voor de 43 families van het caviaproject,
maar staat ook ter beschikking van de overige 560 families van het
dorp.
De 43 families hebben samen een vereniging met juridische
rechtspersoonlijk opgericht die democratisch bestuurd wordt: alle
leden hebben stemrecht en beslissingen worden via consensus
genomen. Een achttal vrouwen hebben een extra opleiding gehad om
anderen te kunnen adviseren en om in beslissingsorganen van de
dorpsgemeenschap en de gemeente de belangen van de hele groep te
verdedigen.
Dit project heeft op 2 jaar tijd een grote verbetering in de families en specifiek voor de vrouwen gebracht: meer economische
onafhankelijkheid, grotere zeggingschap binnen het gezin en de gemeenschap, kwalitatief betere voeding voor henzelf en
hun kinderen.
Een hoogtepunt in 2016 was het “Festival Gastronómico”: op de plaza van Choquepata stonden 10 kraampjes waar de
vrouwen van het project verschillende bereidingen van de cavia’s aanboden.
Bij de financierende instantie, de American Foundation, werd een verlenging van het project aangevraagd voor de
commercialisering van de cavia’s en opstarten van caviakwekerijen in omliggende dorpen..

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 en de
opvoeders van 13 kinderopvangcentra en de bergdorpen van San Jeronimo kregen
opleidingen en educatieve spelen. In Peru noemt men deze kinderopvang waar ook
huiswerkbegeleiding gebeurt “biblioteca”.
Dit jaar werd in San Jeronimo extra aandacht besteed aan het milieu. Elke
“biblioteca” heeft leren composteren en afval sorteren. Op de “Ecoferia” toonden
ze hun creaties uit gerecycleerd materiaal. Er werden zelfs prachtige jurken
gemaakt uit plastiek en papier. Dit opleidingsprogramma kadert in de Stedenband
tussen Edegem en San Jeronimo en loopt al 10 jaar met succes. Bij de evaluatie
vroegen de opvoeders meer educatief materiaal voor taal en rekenen om de
leerachterstand van de kinderen op een speelse manier te kunnen verhelpen.

Het financiële plaatje
In 2016 kreeg Chico Latino Peru opnieuw 40.000 euro vanuit België. Bovendien besteedden we in België nog € 800 aan
materiaal en supervisie voor de werking aldaar. De werking in België (sensibilisering en werkingskosten) bedroeg slechts 2%
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. De lokale bureaucratie blijft echter een “geld- en tijd-slokop”.

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.
Twee laatstejaarsstudenten Onderwijskunde van UGent die hun buitenlandse stage in het project van Choquepata deden
versterkten het Peruaanse team. Hun pedagogische bijdrage is bijzonder productief gebleken.
Maar ook in België zouden we graag nog enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Vertaalwerk Spaans-Nederlands 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
In naam van de kinderen en vrouwen van Choquepata en het voltallige Peruaanse en Belgische team wensen we jullie een
vreugdevol 2017.

