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Het nieuwe project ACOPIA is van start gegaan!
Acopia is een bergdorp bestaande uit 5 indiaanse
gemeenschappen, gelegen op 3700 meter hoogte,
120 km van Cusco verwijderd. De bevolking leeft
uitsluitend van de landbouw, de
ondervoedingsgraad van de kinderen is 60 à 70%.
De voertaal binnen de gezinnen is het Quechua, de
kennis van Spaans blijft gebrekkig wat hun
ontwikkelingskansen in de Peruaanse
maatschappij sterk beperkt. Na schooltijd (vanaf
12u) is er geen enkele vorm van opvang voor de
kinderen.
We starten er een pilootproject, voorlopig 2 dagen
per week: huiswerkbegeleiding, leesbevordering,
creativiteit en expressie. Bovendien een intensief
programma met de ouders.
In februari mochten we de werking van Chico Latino
aan het nieuwe gemeentebestuur van Acopia gaan
voorleggen en half augustus konden we eindelijk
beginnen met de inschrijvingen en de eerste
activiteiten met de kinderen. We hadden graag in
april gestart, maar ja, de Peruaanse bureaucratie en
traagheid van de diensten…

De juridisch bindende samenwerkingsovereenkomst
tussen Chico Latino en de gemeente werd einde
april door de burgemeester ondertekend. Pas dan
konden de lokalen in orde gebracht worden. Van de
burgemeester kregen we alle steun: hij is erg
begaan met het onderwijs en de
toekomstmogelijkheden van de kinderen.

In de lagere school van Acopia mochten we in de
klassen komen spreken. Deze samenwerking met
de school is een groot voordeel. De onderwijzers
zijn immers gezaghebbende personen in het dorp
en hebben een goede toegang tot de ouders.

Onze eerste en belangrijkste taak bestond erin de
ouders te informeren over het project en te wijzen
op het voordeel hiervan voor hun kinderen.
Hierbij kregen we de hulp van de directeur van de
lagere school en van de burgemeester die hiervoor
een volksvergadering liet samenroepen.
Een uitstalling van de educatieve spelletjes en
mooie prentenboeken maakt onze werking al wat
concreter.

Zo’n infoavond maken we zo actief mogelijk: na
de verplichte toespraken houden we een
workshop waarbij de ouders en kinderen samen
kennis maken met het didactisch materiaal en er
al mee aan de slag gaan.
We bevragen de ouders ook over hun eigen
ervaringen met school en welk type opvoeding
ze voor hun kinderen wensen.

De eerste week kwamen er al een paar kindjes,
waarbij de aantrekkelijke leeshoek onmiddellijk
succes had. Schoentjes aan de kant en op de
zachte mat nieuwsgierig boekjes verkennen.
Leesbevordering is een belangrijk thema in onze
werking. Op een aantrekkelijke manier willen we
de taalkennis Spaans zoveel mogelijk uitbreiden,
want taalarmoede wordt in het Middelbaar en
zeker in het Hoger onderwijs dé grote struikelblok.
Thuis spreken ze immers Quechua, televisie is nog
een zeldzaamheid in het dorp, kinderboeken zijn
heel duur en hebben de gezinnen niet in huis. Ook
de school heeft niet de financiële middelen om er
aan te kopen.
De laatste 2 jaar heeft Chico Latino er een grote
verzameling van aangekocht.
Onze stagiaires Lager Onderwijs zullen
taalspelletjes en activiteiten ontwikkelen om de
woordenschat uit te breiden.

De officiële inhuldiging in aanwezigheid van de burgemeester en andere autoriteiten
Na de verplichte toespraken met dankwoorden
mogen de burgemeester en onze coördinator
Augusta de fles schuimwijn stuk slaan.

En wie zich bij al die vervelende formaliteiten verveelde trok zich stiekem terug in het leesen spellokaal.

Ondanks zijn drukke agenda blijft de burgemeester even hangen om wat met de kleinsten te spelen.

Een enthousiaste groep adolescenten in Choquepata
De adolescentengroep “Los Chiwakos” (vrolijk
kwetterende vogeltjes) draait op volle toeren.
Het is een hechte groep geworden die
enthousiast meewerkt aan allerhande
activiteiten.
Een bijzonder fijn moment voor hen was een
tweedaagse naar een ander dorp. Moeilijke
en delicate thema’s konden besproken
worden. Er werd veel gelachen maar ook wat
traantjes gelaten als hun persoonlijke
problemen ter sprake kwamen. Warm en
zorgzaam was de sfeer.

De grote uitdaging voor hen is echter het radioproject. Het opzet is om uitzendingen te maken rond
thema’s die jongeren interesseren en dit voor een publiek van leeftijdsgenoten uit andere dorpen.
Voor onze jonge dames van 13 tot 16 jaar, die uit een sociaal achtergesteld en taalarm milieu komen,
wordt het een hele opgave. Correcte informatie opzoeken, dit in een begrijpbare taal formuleren, in
het openbaar spreken op een begeesterende manier… ga er maar aanstaan als indiaans dorpskind.
Toch zijn ze wild enthousiast, oefenen elk vrij moment en er wordt heel wat gegiecheld en
afgelachen.
En als het dan ernstig wordt, en ze in een echte radiostudie met andere jongeren moeten gaan
werken, dan lukt het aardig!

En Mayra, 15 jaar en veruit de mondigste van de groep, werd zelfs in een TV-studio uitgenodigd voor
een jongerenpanel. De hele groep kwam supporteren!

