Child aid - Ovezande -14 februari 2020.
Een terugblik op de activiteiten die het afgelopen jaar 2019 hebben plaatsgevonden in
Bolivia El Carmen Rivero Torrez.
Het was weer een hele uitdaging om alles voor elkaar te krijgen gezien de
omstandigheden in Bolivia. We hebben te maken gehad met onrustige politieke
omstandigheden die ook het nieuws in Nederland hebben gehaald.
We hebben het aan de lijve ondervonden door vervoerstakingen, banken en overheidsinstantie’s die gesloten waren en misschien erger nog bosbranden in de directe omgeving
van El Carmen die het leveren van de benodigde materialen mede deden vertragen.
Ook de post is een probleem, we hebben op dit moment geen post adres meer door een
langdurige reorganisatie… we konden gelukkig voor noodsituatie’s tijdelijk gebruik maken
van het post adres van het Nederlands consulaat in Santa Cruz de la Sierra.
In 2018 nog, zijn we gestart dankzij “Me and my Charity” aan de
omheining van een van de terreinen. Het doel hiermee het terrein vrij
te houden van ongedierte en tevens de hygiëne rondom het huis te
verbeteren is afgelopen jaar voor het grootste deel verwezenlijkt.
Het metselwerk is afgelopen week afgerond alleen moet een deel
van het hekwerk nog geplaatst worden en de plantenbakken gevuld
met vruchtbare aarde. (tuinaarde en of potgrond.)

Voor de omheining is er gekozen een muur te bouwen van rivierstenen die tevens dienst
kan doen als plantenbak, moes- en kruiden- tuin.

Een groot deel van de muur aan de wegzijdes is zo gemaakt dat
er een plantenbak ontstaat waarin groenten, planten en kruiden
kunnen worden gekweekt. (Op dit moment zijn deze delen nog niet
gevuld met vruchtbare aarde, daar kunnen we nog hulp bijgebruiken ).

Het project is gerealiseerd door Pedro (metselaar) en zijn zoon
Jose(helper/metselaar) samen met onze vaste medewerker
Roger (helper/metselaar) en zijn zus Carmen die Henrike
bijstaat met alle huishoudelijke werkzaamheden.

Er moest ook rekening gehouden
worden met de bestaande bomen. In
overleg met het kadaster konden we de
bomen die op de grens stonden
behouden. We hebben er omheen
gemetseld en we mochten een paar
sinaasappelbomen net buiten de muur
planten waar ook de plaatselijke
bevolking gebruik van mag maken.

Henrike is op dit moment een van de vrijwilligers uit Nederland
die al langere tijd aanwezig is in El Carmen “ Rivero Torrez” zij
begeleid de voortgang van het project ter plaatse. Onze voorzitter
Mevr. Marjo Oosthoek en het bestuur hebben soms dagelijks
telefonisch en whatsapp contact met Henrike vanuit Nederland
om haar te helpen met de soms lastige situatie’s.
Henrike (midden) samen met
twee kinderen die zo nu en
dan Engelse les komen
volgen.

Ook is An uit België afgereisd
naar Bolivia van eind december
2018 tot 21 mei 2019.
Ze was gelukkig in de gelegenheid mee te helpen met het
organiseren om alle materialen bij elkaar te krijgen. Ze is
regelmatig heen en weer gereisd naar verder weg gelegen
plaatsen om materialen aan te kunnen schaffen en te
bestellen.
(vlnr: Perdo, An Mardaga)

Materialen zoals zand, cement,
fundament en rivierstenen, betonijzers
en bekisting-hout worden meestal met
oudere vrachtwagentjes gebracht en
met de hand gelost. Soms zelf met kar
en Os.

In het gebied waar El Carmen ligt is het niet altijd
vanzelfsprekend dat je alle materialen in een winkel kunt
aanschaffen. We zijn er vaak afhankelijk van de plaatselijke
bevolking die weer kennissen en vrienden kennen die kunnen
helpen. Ze hebben zelf ook niet altijd de middelen om alles voor
elkaar te krijgen en hebben ook weer hulp nodig om de diensten
die ze aanbieden te kunnen leveren. Ook de
weersomstandigheden zijn snel een obstakel, na een regenbui
zitten de meeste vrachtwagens al snel vast.
(Doordat de vrachtwagens van de plaatselijke leveranciers
regelmatig stuk zijn, komen de materialen maar mondjes-mate
binnen, en niet te vergeten dat het allemaal handwerk is.)

An heeft naast haar werkzaamheden voor de muur ook verder gewerkt
aan een proeftuin om te kijken welke planten en bomen het goed doen.
Nu ze weer in België is word dit bijgehouden door Henrike en Roger.
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We zijn gelukkig door Me and My Charity het thuisfront en een aantal
vrienden die bereid waren ons financieel bij te staan weer een stukje vooruit
gekomen om alles te realiseren.

Henrike geeft
Spinazie en
basilicum-les aan
kinderen van de
plaatselijk bevolking.
Als de plantenbak
straks gevuld is,
kunnen er weer
kinderen komen
helpen en leren.

Ook de bereidheid van de vrijwilligers in
Nederlands en België om op te treden
voor het goede doel en sponsors te
benaderen word zeer gewaardeerd!
Veerle Delember, An Mardaga en ook
Mark Nijssen hebben een aantal
optredens verzorgd waarvan de
opbrengsten volledig ten goede kwamen
aan stichting Child Aid!

Een van de mooiste dingen is toch altijd weer het kunnen helpen van de mensen van de
plaatselijke bevolking, zoals b.v. het kunnen geven van baby-kleertjes en gewoon
praktische spullen die daar moeilijk verkrijgbaar zijn.

Deet, zeep, tandpasta, tándenborstels, behandelingsolie, zaden voor de proeftuin hoofdlampje
grote zaklantaarn en pleisters, en spullen voor naai en borduur zaamheden.

Graag danken wij u voor uw steun! Stichting Child Aid, zie ook www.child-aid.nl
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