Chico Latino vzw

Nieuwsbrief oktober 2015

Beste vrienden en sympathisanten van Chico Latino,
Deze nieuwsbrief wordt in de eerste plaats een fotoreportage van onze vrijwilligers en stagiaires ter plaatse.
Met veel enthousiasme, kennis en inzet versterken ze onze Peruaanse medewerkers in het programma met
de kinderen.

Laura, Stefanie en Tamara

Laura Verbert met de kleine Cristina
Laura Verbert studeert voor psychologische assistente.
Ze merkt al vlug dat het kleine broertje van Cristina
ongewoon verlegen is. Hij weigert te praten hoewel hij
het best kan. Als ze hem hoort neuriën begint ze mee te
zingen. En ja hoor na een week hoort ze hem duidelijk
zeggen: “Ik wil ook meedoen!”
Het verhaal van Adelina, 15 jaar, is veel triester. Ze wordt
thuis door oma, moeder, vader én broer zwaar
mishandeld en gekleineerd. Ze mag enkel komen om
huiswerk te maken en als ze haar kleine broertje
meebrengt. Chico Latino is haar toevluchtsoord, hier
hoeft ze niet bang te zijn, krijgt ze hulp en kan ze even

gelukkig zijn. Toen ze een klein hondje kreeg als knuffel en troost,
merkte Laura dat ze er weinig zorgzaam mee omging. Het meisje
heeft zelf nooit liefde en zorg gekregen. Haar vriendinnetjes in Chico
Latino leren hoe ze voor haar hondje én haar broertje kan zorgen.
De psycholoog volgt het gezin op en werkt aan de thuissituatie.

De namiddagen bij de kinderen in Choquepata
Tamara, Stefanie en Laura, stagiaires van UGent vertellen

Laura, Tamara en Stefanie kozen voor hun
buitenlandse stage van hun Master
Pedagogie en Onderwijskunde voor het
project Choquepata van Chico Latino.
Na een week observatie verdeelden ze
zich over de 3 leeftijdsgroepen. Laura bij
de kleuters, Stefanie bij de 6- tot 9-jarigen
en Laura bij de “groten”: 10- tot 15-jarigen.

Een doorsnee namiddag in Choquepata. September : lente in Peru
Rond 15u komen we aan in
Choquepata.
Een paar kinderen staan dan al te
wachten, anderen komen
mondjesmaat toe. Ze komen na school
thuis. Als er iets is, eten ze wat. Veel
kinderen moeten dikwijls nog helpen...

Pas dan, zo vlug het van mama mag,
hop! naar het project.
Lekker een paar buitenspelletjes tot
iedereen er is en het “ernstige” werk
begint.

Vanaf 15.30 start het “themawerk”. In september is dat .... de LENTE!
De hele maand activiteiten over de lente

Samen naar buiten om plantjes en “kriebeldiertjes” te vinden. Met de kleintjes ordenen
we de blaadjes van klein naar groot. Kriebeldiertjes (insecten) kun je ook uitbeelden.
Een “tableau vivant”.... of toch maar met veel beweging en gestoei?

Je kan ze ook knutselen en er zelfs BINGO mee spelen

We leggen onze eigen moestuin aan. Wat is die kleigrond hard! Er zitten zoveel stenen in.
Zullen die onbekende groenten wel lekker zijn? Die juffen met hun gezond eten....

Groot en klein helpen mee

en de aarde is klaar om te zaaien!

16.30 Tijd voor een gezonde hap. Veel kinderen hebben sinds hun ontbijt niets meer
gegeten. Thuis is het menu erg eenzijdig. Veel te weinig vitaminen, mineralen en eiwitten.
Dit kan bij de kinderen ook concentratieproblemen en leerachterstand veroorzaken.

Na het gezonde hapje kunnen de kinderen
zich een tijdje uitleven met fysieke spelletjes
buiten. Met deze spelletjes leren ze onbewust
strategieën ontwikkelen en goed
samenwerken.
We ondervinden immers dat onze kinderen
van Choquepata zich slecht kunnen
concentreren. Na de spelletjes moeten ze aan
hun huiswerk beginnen.
Dat huiswerk is meestal saai en zinloos.
Bovendien wordt op de scholen de leerstof
vooral gedicteerd maar niet uitgelegd.
Onze kinderen begrijpen daarom meestal niet
wat ze moeten overschrijven of hoe ze aan
hun oefeningen van rekenen moeten
beginnen.

Huiswerkbegeleiding: zó belangrijk voor deze kinderen

De leerstof opnieuw uitleggen, met
educatieve spelletjes duidelijk
maken.... Daarbij zijn de Belgische
vrijwilligers van onschatbare hulp.
Alle ouders willen dat hun kinderen
het beter hebben dan zijzelf en zien
onderwijs als het middel hiertoe.
Veel moeders hebben maar
gedeeltelijk lagere school gelopen en
sommigen zijn zelfs anafabeet. Ze
kunnen hun kinderen niet helpen met
hun huiswerk. Chico Latino is een
gewaardeerde ondersteuning.
Maria is een moeder die zich
weinig om haar dochtertje
bekommerde en haar zelfs
mishandelde.
Dank zij huisbezoeken en een
vertrouwensband met de
opvoeders van Chico Latino is dit
sinds een jaar helemaal
omgeslagen: ze komt zelfs kijken
hoe we de huiswerkbegeleiding
aanpakken om het zelf te kunnen
toepassen!

Filosoferen met kinderen.
Een extra bijdrage van onze 3 stagiaires van de Gentse Universiteit.
Waarom filosoferen met kinderen? We
horen jullie al denken: "Is dat niet te hoog
gegrepen?". Wij zijn ondertussen
overtuigd van niet.
Filosoferen met kinderen biedt een
gelegenheid om samen te praten en na
te denken over allerlei vragen.
Daarnaast creëert het kansen om
kinderen kritisch naar de wereld te leren
kijken, oplossingen te leren bedenken
voor problemen, zich te versterken in hun
relaties met anderen, hun
zelfwaardegevoel te vergoten en
kinderen zo weerbaarder te maken in de
samenleving.
Deze doelstellingen zijn in het bijzonder
belangrijk voor de kinderen van het
project gezien hun sociale achtergrond
en de opvoedingsstijl thuis en op school,
We vonden het belangrijk dat de kinderen ook
waar leren zelfstandig nadenken niet aan
een bijdrage leverden aan het didactisch
materiaal om hun betrokkenheid bij ons project te bod komt.
maximaliseren.
De middelste leeftijdsgroep schilderde de berg.
De oudste groep maakte figuren uit ijzerdraad ter
decoratie zoals mannetjes, bomen en huisjes.

In onze berg zitten schuifjes met allerlei
vragen en uitspraken waarover we hen gaan
laten nadenken en praten.
We introduceerden ons project met behulp
van onze zelfgemaakte handpoppen die
leven in de berg.
De kinderen stemden voor de namen Dallana
en José.

De organisatie De Droom van het Kind
zal vanaf 2016 het programma
“studiebeurzen” van Choquepata
financieren De initiatiefnemers
Nathalie, Jana en Hanne bezochten het
project en spraken met Anderson, een
jongen van 13 jaar die hieraan
deelneemt. De studiebeurs omvat de
schooluniformen, het inschrijvingsgeld
en een wekelijkse bijwerkles wiskunde.
Hun bevindingen:
Chico Latino heeft een visie die erg
aansluit bij die van DE DROOM VAN
HET KIND:
° Ze werken heel integratief met het
netwerk van de kinderen:
samenwerking met ouders en school.
° De thema’s zijn maatschappelijk
gericht en relevant voor de kinderen.
° De omgang met de kinderen is
hartelijk, ondersteunend en niet
autoritair en directief.
° Kinderen krijgen individuele aandacht
binnen het groepsgebeuren. Dat is heel
waardevol en niet evident in grotere
pedagogische projecten.

Chico Latino vzw – Wattiezplaats 12 – 2650 Edegem

Aan alle vrijwilligers en donateurs onze
hartelijke dank om dit mooie project mee
mogelijk te maken.
Wil U meer weten? Bezoek onze website
www.chicolatino.org of de
facebookpagina chicolatinocusco

info@chicolatino.org
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