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Director Prof. Mario Copacondo: "all members of this community agree that the best
way to have a better life and access to opportunities is still through education."
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Doel
For Vidas is de partner van World Servants in Bolivia. We ondersteunen hun programma om de
onderwijssituatie op acht scholen te verbeteren in de periode van 2018 - 2022, waarbij de situatie van
kinderen met een beperking een belangrijk aandachtspunt is. Dit doen we door de bouw van klaslokalen
en toiletten in de gemeentes El Torno, Mineros en Montero in het departement Santa Cruz. Daarnaast
bevordert For Vidas burgerschapontwikkeling bij kinderen, ouders en leerkrachten door het uitgeven van
leerboeken en trainingen. Resultaat van dit programma is dat er meer kinderen - ook degene met een
beperking - naar school gaan en deze ook afmaken. Daarnaast het verminderen van de stigmatisering van
mensen met een beperking.

Projectactiviteiten
Het uitbreiden van de bestaande basisschool 'Mi Buen
Jesus' zodat meer kinderen onderwijs kunnen volgen in
Puerto Rico, onderdeel van de gemeente El Torno door:
* vier klaslokalen inclusief veranda van 16 x 10 mtr.;
* sanitaire voorzieningen voor de jongste kinderen. Rechts op de foto staan de huidige houten toiletten die
vies en niet veilig zijn;
* inrichting: stoelen, tafeltjes, schoolbord en meubilair voor leerkracht;
* programma voor de kinderen en (sport)activiteiten tijdens het project;
* trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door For Vidas voor ouders, leerkrachten
en schoolbestuur over het belang van onderwijs, in het bijzonder voor meisjes.

Achtergrondinformatie
Bolivia, "Dak van de Andes" genoemd, heeft een oppervlakte van 26 maal Nederland en telt bijna 11
miljoen inwoners. Het is één van de mooiste en meest 'indiaanse' landen van het continent. Sinds 2005,
toen Evo Morales voor het eerst tot president werd verkozen, is de samenleving drastisch veranderd.
Sociale en economische hervormingen werden doorgevoerd en het land kende een sterke economische
groei, maar toch leeft 45% van alle mensen nog in armoede en is het een van de armste landen in LatijnsAmerika. Ongelijkheid blijft bestaan en mensen met een handicap worden nog steeds gemarginaliseerd.
Het land is opgedeeld in negen departementen waarvan Santa Cruz - in het laagland van Bolivia - de
grootste is. Hier zijn de grote landbouwbedrijven, toeleveranciers en afnemers (industrieën) gevestigd. In
dit departement zijn veel nieuwe gemeenschappen in de jungle ontstaan met mensen uit het hoogland die
op zoek waren naar een beter bestaan. Voor veel mensen, hoofdzakelijk kleine boeren, is het leven zwaar.
Ze kunnen niet concurreren met de importproducten waardoor hun inkomen laag blijft.
De levensverwachting ligt hier onder het landelijke gemiddelde van 68 jaar (2014). Onderwijs en medische
voorzieningen zijn niet overal direct voorhanden. Degelijke water- en sanitaire voorzieningen ontbreken
vaak. Dit zorgt ervoor dat veel mensen richting de stad trekken waar inmiddels 60% van de bevolking
woont. Zij komen terecht in Santa Cruz en de aangrenzende gemeenten als Cotoca, El Torno en Porongo
waar ze onder moeilijke omstandigheden leven. Door deze toestroom neemt de informele sector enorm
toe. Een groeiend gedeelte van de bevolking verdient geld met straathandel, schoenen poetsen, loten
verkopen, geld wisselen en taxi-rijden met de eigen auto.
Nu gaat ongeveer 90% van de kinderen naar het
basisonderwijs maar toch komt kinderarbeid op grote
schaal voor. Deze kinderen en jongeren werken om het
gezin te helpen en hun studie te betalen. De helft van deze
kinderen zijn meisjes. Vooral op het platteland moeten zij
al op jonge leeftijd helpen in de landbouw. Mede hierdoor
maken veel kinderen de school niet af.
Door de explosieve bevolkingsgroei hebben de scholen in de bovengenoemde gemeenten te weinig
capaciteit en worden kinderen geweigerd.
Puerto Rico ligt op 4 km afstand van El Torno, aan de oevers van de Piraï. Er wonen ongeveer 2.000
mensen die uit andere delen van Bolivia zijn gekomen. De betrokkenheid van de ouders bij de school is
groot, maar hun middelen zijn beperkt. Er is één standaardlokaal. De overige vier zijn in tweeën gedeeld of
heel klein waardoor er maar plek is voor 190 leerlingen. De jongste kinderen van de kleuterschool en klas
1 t/m 4 krijgen 's morgens les, klas 5 en 6 's middags. Door de bouw van vier nieuwe standaard lokalen
komt er meer ruimte en kunnen meer kinderen naar school.
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Werkwijze
World Servants is sinds 1994 actief in Bolivia. In samenwerking met For Vidas, hebben we vanaf 2011
twaalf onderwijsprojecten gerealiseerd waarvan drie voor mensen met een beperking. Een project begint
bij het overleggen met de lokale overheid, het onderwijsbureau, de leerkrachten - zie foto, ouders en de
gemeenschap. Samen met hen bepaalt For Vidas het project, de financiering en de uitvoering. De
afspraken over de bijdrage van de lokale overheid en het onderhoud legt For Vidas vast in een
overeenkomst. Bij dit project financiert zowel World Servants als de lokale overheid twee lokalen. Het
onderwijsbureau is verantwoordelijk voor de salarissen en leermiddelen.
Voor de bouw van de klaslokalen worden een lokale
aannemer en arbeiders ingehuurd. In de zomer krijgen
zij hier gedurende drie weken hulp van een World
Servants groep uit Nederland. Bouwmaterialen worden
ter plaatse aangekocht.
Looptijd: juni 2018 - april 2019
Tussenrapportage: december 2018
Eindrapportage: mei 2019
For Vidas volgt de voortgang van het bouwproject voortdurend. Na oplevering blijft World Servants een
project nog vijf jaar volgen. Gedurende deze periode bezoeken we de locatie twee tot drie keer ten
behoeve van de voortgang en een eindevaluatie. Naast het verzamelen van de belangrijkste data worden
er interviews gehouden, waarbij onder andere de Most Significant Change methode gebruikt wordt om
inzicht te krijgen in de veranderingen die volgens de doelgroep zijn gerealiseerd.

Begroting en financiering
Het World Servants-concept is uniek. Nederlandse jongeren en de inwoners van Puerto Rico bouwen
samen aan verandering. Dat levert behalve dat er meer kinderen naar school kunnen ook een verandering
bij de Nederlandse jongeren op.
De jongeren voeren een jaar actie voor het project, vaak als onderdeel van een van de 65 World Servants
actiegroepen in Nederland. Hiermee betrekken zij veel mensen uit hun eigen gemeenschap (achterban,
bedrijfsleven, kerk en school). Zo financieren ze hun eigen voorbereidings-, reis- en verblijfkosten, een
bedrag van € 89.431, --. Daarnaast dragen zij € 10.750, -- bij aan de projectkosten.
Supporters maken het samen bouwen aan verandering mogelijk. Zij financieren de
projectmanagementkosten die gemaakt worden om de inzet van de jongeren mogelijk te maken.
Het project wordt verder gefinancierd door fondsenwerving.
De begroting van het project (op basis van 35 deelnemers) is hieronder weergegeven.

Lokale projectkosten BO218
Ruwbouw twee lokalen
Partner coördinatie en voorbereiding
Organisatie kosten
Uitvoeringskosten bouwproject
Uitvoeringskosten inzet jongeren
Aanvullende bestedingen
Sanitaire voorzieningen
Inrichting
Partner training en onderhoud auto’s
Totaal kosten:

Projectinkomsten
€ 19.210
€ 4.367

Bijdrage deelnemers
Lokale bijdrage: arbeid

€ 10.750
PM

€ 3.403
€ 8.893

Bijdrage supporters

€

Fondsaanvragen

€ 22.273

Totaal projectinkomsten:

€ 41.523

€
€
€
€

2.250
2.050
1.350
41.523

8.500

Concrete vraag
Om de bouw van de nieuwe klaslokalen en sanitaire voorzieningen te realiseren benadert World Servants
fondsen en stichtingen die dit mede mogelijk willen maken. Zo draagt u direct bij aan het verbeteren van
de onderwijssituatie in de wijk Puerto Rico. Ook stelt u meer kinderen in staat om naar school te gaan en
veranderen de omstandigheden waaronder de zeven leerkrachten les moeten geven aanzienlijk.
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Het World Servants concept
Een World Servants-project is een jongerenreis naar een ontwikkelingsland. Gedurende drie weken
ondersteunen Nederlandse jongeren een lokale gemeenschap bij de bouw van een school, kliniek,
woningen voor leerkrachten of verpleegkundigen of sanitaire voorzieningen. Deze bouwprojecten zijn
onderdeel van de programma’s van onze partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van
de levensomstandigheden van de gehele gemeenschap.
Verandering is het centrale woord in de missie van World Servants; Verandering is anders gaan denken en
handelen. Het ontstaat door leren, zien en ervaren. Als Nederlandse jongens meehelpen met koken,
afwassen of water halen en meisjes volwaardig meewerken op de bouw en mee voetballen, geeft dit stof
tot nadenken en leidt het tot gesprek. Niet alleen in de gemeenschap, ook tussen de gemeenschap en de
deelnemers. In de interactie tussen leeftijdsgenoten en andere leden van de gemeenschap schuilt het
echte effect van de projecten. Tijdens het werken, persoonlijke gesprekken, sportactiviteiten en andere
bijeenkomsten is men met elkaar in gesprek over hoe het in de andere cultuur gaat. Onderwerpen die veel
besproken worden zijn de toekomst, verder leren, trouwen en kinderen krijgen. Bij de gemeenschap
ontstaan hier door nieuwe inzichten die de activiteiten van de partner op deze terreinen versterken.
World Servants daagt de Nederlandse deelnemers uit om hun ervaring opgedaan in het buitenland te
vertalen naar concrete actie in Nederland. Dat dit daadwerkelijk gebeurt, blijkt uit de resultaten van de
effectmeting die World Servants jaarlijks uitvoert. Jongeren die op project zijn geweest doen gemiddeld
meer vrijwilligerswerk in de kerk of buurt, zijn meer betrokken bij mensen in ontwikkelingslanden en ze
consumeren duurzamer.
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we.

