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Nieuwjaarsbrief 2021
Beste vrienden van Chico Latino,
2020 is een jaar van zorg en uitdagingen geweest voor
Chico Latino. Angst, lockdowns en afstandsonderwijs
in BelgIë én Peru, minder inkomsten en extra kosten om
het werk met de kinderen in de bergdorpen toch te kunnen verderzetten… nee, gemakkelijk was het
niet.
Over de creatieve oplossingen van het Peruaanse team en hun resultaten leest u in deze nieuwsbrief.
En dank zij jullie ongelooflijke financiële en morele steun kunnen we toch vol vertrouwen naar een
kwalitatief sterke verderzetting van de projecten in 2021 uitkijken.
Dank zij de inventieve en flexibele werkwijze van de Peruaanse medewerkers werden alle
kinderen en hun ouders ondersteund
Fase 1: programmatie van het
werkjaar, opleidingen voor het
personeel, aankopen van
materiaal…. Nog geen
coronavuiltje aan de lucht. Het is
nog schoolvakantie tot half maart.
Samen met de kinderen en hun
ouders vieren we het traditionele
feest Yunsada rond de versierde
boom. We dansen er omheen tot hij
bezwijkt onder de bijlslagen van de
opeenvolgende danspaartjes.
Graaiende handen proberen om
zoveel mogelijk geschenken en
ballonnen uit de boom te halen.
Fase 2: Half maart. De bom valt. Juist voor de opening van het nieuwe schooljaar wordt een strenge
lockdown afgekondigd. Geen vervoer, alleen buitenkomen met een speciale vergunning. Onze 3
Belgische stagiaires zitten thuis opgesloten. Pas half april worden ze gerepatrieerd!
Wat doet het Peruaans team? Thuis educatief speelgoed ontwerpen, telefonisch contact houden met de
families in de bergdorpen. Het bestuur beslist dat ze in april hun jaarlijkse vakantiedagen moet
opnemen.
Het aantal besmettingen in Cusco blijft beperkt, maar de lockdown is in de praktijk niet vol te houden.
70% van de bevolking werkt in de informele economie en heeft geen financiële reserve.
Het dilemma: risico op besmetting of omkomen van de honger. In mei begint het lokaal openbaar
vervoer weer te rijden. Daarmee kan je juist tot ons project in Choquepata geraken. Naar het andere
project in Acopia echter niet. Eliseo, de verantwoordelijke voor Acopia werkt zolang in Choquepata
mee.
Fase 3: Half mei gaat de coördinator naar het dorp Choquepata om met de ouders te bespreken wat
mogelijk is. Er komt individuele ondersteuning per gezin in de huiskamer. Met mondmaskers en
beschermingskledij worden de hygiënische regels gedrild voor men aan schoolwerk begint. In het dorp
is nog niemand besmet, het gevaar komt uit de stad. Om besmettingen maximaal te vermijden blijft
het team de hele week in het dorp en slapen ze in het lokaal.
Het Ministerie van Onderwijs heeft het programma “thuis leren” opgestart.

Via TV of radio kunnen de kinderen een aantal lessen volgen.
Hun onderwijzers sturen hen via Whatsapp taken op die ze
ingevuld moeten terugzenden.
Maar niet elk gezin heeft een TV, laat staan een GSM met
internet! Ouders worden dus verplicht om een smartphone aan te
schaffen. En hoe werkt zo’n ding?
Gezien een tweede lockdown niet te vermijden valt, besteden
onze medewerkers veel tijd en energie om hun pupillen en de
ouders digitaal wegwijs te maken en ondertussen leren ze zelf
ook veel bij!
Fase 4: Begin september. De besmettingen én
overlijdens in de agglomeratie Cusco stijgen
exponentieel en de nieuwe lockdown is een feit.
Dank zij de goede voorbereiding kunnen we
kinderen en ouders verder helpen. Soms tot 12 uur
per dag gaan de videogesprekken door. En niet
alleen over schoolwerk, de emotionele noden zijn
ook groot.
De taken die de kinderen krijgen zijn vaak
onduidelijk omdat de betrokken leerstof niet gegeven
is. Dan moeten wij het maar doen. Een huisgenoot
charteren om met de gsm de les op te nemen die je aan het witte bord uitlegt om het dan via whatsapp
door te sturen naar de kinderen.
Het is roeien met de riemen die je hebt.
Voor de kleinsten werkt dit niet.
Zonder een warme knuffel en/of een
grapje verliezen de 6- tot 8-jarigen snel
hun motivatie.
Er moet ook behoorlijk gepland en op
de tijd gelet worden. Wanneer wordt de
les voor welk leerjaar op TV
uitgezonden door het Ministerie en
wanneer is het videogesprek met Chico
Latino gepland?
In de meeste gezinnen is er maar één
smartphone. Broers en zussen moeten
dus ook nog overeenkomen wie hem wanneer mag gebruiken.
Fase 5: Half november. Ondanks de risico’s gaat het team terug naar het dorp. Nu de scholen toch
gesloten zijn kunnen ze er de hele dag werken. In kleine groepjes laten ze de kinderen per leerjaar naar
het lokaal komen.
En naast dat vervelende huiswerk is er nu ook tijd om te spelen, je hartje te luchten, warmte en liefde
te krijgen.

Het project in Acopia:
Acopia ligt op 2 uur rijden van Cusco aan een prachtig bergmeer op 3700 m. De bevolking leeft
uistluitend van de landbouw. Vanaf de eerste lockdown in maart is het dorp volledig afgesloten van de
buitenwereld. Ze hebben dan ook geen enkele besmetting gehad.
Pas in augustus kon men er via een speciale toestemming naar toe.
Na een eerste bezoek werd ook hier ondersteuning op afstand aangeboden tot men in oktober
toestemming kreeg om het project volwaardig op te starten op voorwaarde telkens 3 weken in Acopia
te blijven.
De leerlingen in Acopia hebben een nog grotere leerachterstand door Corona dan in Choquepata
omdat het internet zwak is en de meeste gezinnen niet het geld hebben om een smartphone te kopen.
De hulp via videogesprekken per Whatsapp was daarom niet efficiënt.
Eliseo, onze verantwoordelijke voor Acopia is een krak in het bedenken van didactisch materiaal. Hij
maakt het met de kinderen uit goedkoop materiaal.
Nelly is hem komen helpen. Ze woont in het dorp, studeerde in 2019 af als kleuterleidster en is blij
met de ervaring die ze kan opdoen.

Voor onze 12 pubers en adolescenten was
2020 extra moeilijk. Vijf van hen gingen over
naar het middelbaar en kenden geen enkele
leraar. De taken die ze kregen waren echt veel
te moeilijk en thuis opgesloten zitten bij ouders
die ook op waren van de stress …..
Gelukkig hebben we in het dorp zelf een schat
van een vrouw gevonden, hoog geschoold en
breed van opvatting, die hen heeft opgevangen
zowel emotioneel als voor hun schooltaken.

De ouders ten slotte. Van de 10 voorziene workshops zijn er toch 5 kunnen doorgaan met
onderwerpen aangepast aan de nieuwe situatie. We hebben familiedrama’s kunnen vermijden.
Wat hebben we bereikt:
• De kinderen hebben geleerd om hun werk te plannen
• Ze kunnen zelfstandiger werken: goed opgestelde opdrachten zonder hulp begrijpen en
uitvoeren
• Ze onderscheiden de hoofdzaak van de details
• In veel gezinnen zijn de familiebanden versterkt
• Ouders, kinderen én het team begeleiders hebben digitale vaardigheden verworven
• In beide projecten heeft een inwoner van het dorp het team versterkt.
• In Acopia zal de gemeente één personeelslid betalen
Toekomst
Corona zal ons nog minstens een jaar parten spelen in Peru. Of de scholen weer zullen opstarten en
wanneer is nog een vraagteken. Via het afstandsonderwijs is gemiddeld 30% van de normale leerstof
gegeven, wat willekeurig gekozen uit het jaarleerplan. Ook die 30% zal niet echt verwerkt en gekend
zijn door kinderen uit sociaal zwakkere milieus.
In 2020 hebben we op verschillende wijzen gewerkt naar
gelang de “coronaconjunctuur”.
We hopen in 2021 zoveel mogelijk fysiek aanwezig te
kunnen zijn in de 2 dorpen.
We streven ernaar om mensen uit de dorpen zelf in het
team op te nemen en hen verantwoordelijkheid te geven
en de plaatselijke overheden een deel van de kosten te
laten dragen.
Het financiële plaatje
Voor 2020 hebben we in januari 56.000 euro projectgelden kunnen overmaken met de opdracht een
deel hiervan in reserve op een termijnrekening te zetten. Zoals voor de meeste goede-doelenorganisaties was 2020 een zwak financieel jaar. Sommige subsidies vielen weg of namen af, het
benefietconcert en feest kon niet doorgaan. Een verlies van 18.000 euro! Dank zij een enorme
inspannig van verschillende privé-personen halen we toch bijna 40.000 euro. Waarvoor dank! Met de
reserve die in Peru is opgebouwd moeten we niet op de werking beknibbelen. De reserve moet zelfs
maar gedeeltelijk aangesproken worden dank zij het zuinige beheer door het Peruaanse bestuur.
De administratieve kosten in België blijven onder de 1,5%.
Dankwoord
Dit jaar gaat onze bijzondere dank naar de gemeenten Edegem en Ranst die samen onze projecten
subsidieerden met € 11.000 en naar de werkgroep Chico Latino Ranst/Broechem. Ook de vele
individuele schenkers die vaak via een permanente opdracht maandelijks 5 tot 100 euro aan Chico
Latino overmaken bereikten samen een bedrag van maar liefst 27.000 euro.
Steun ons
Als vrijwilliger in België:
• Vertaalwerk
• Mee uitwerken van subsidiedossiers en zoeken naar nieuwe vormen van fondsenwerving
• Public Relations
• Website en sociale media
Met een financiële bijdrage: een kleine maandelijkse bijdrage of een eenmalige gift
IBAN BE21 0013 3631 1103 / BIC GEBABEBB Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest.
In naam van de kinderen en ouders van Choquepata en het voltallige Peruaanse en Belgische team
wensen we jullie een vreugdevol 2021.

