
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Carlos Sanchez, coordinator For Vidas: “the participation of the community is very 
active, being part of the search for and hiring of new workers and the purchase of 

building materials and the supervision of the work”. 

BO118: klaslokalen en latrines in de wijk El Paradiso in El Torno  
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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 realiseren van een nieuwe kleuterschool voor 120 kinderen van 4 - 6 jaar in, El Paradiso, een 
buitenwijk van El Torno door:  
 Vier klaslokalen inclusief veranda van 32 x 10 mtr. Twee gefinancierd door World Servants en twee 

door de lokale overheid. 
 Sanitaire voorzieningen; 
 Inrichting: stoelen, tafeltjes, schoolbord en dergelijke; 
 Programma voor de kinderen en (sport)activiteiten voor mensen met een beperking.  
 Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door For Vidas voor ouders, 

leerkrachten en schoolbestuur over het belang van onderwijs, in het bijzonder voor meisjes. 

Uitvoering en voortgang 
Aan dit eerste project Onbeperkt namen zeven jongeren met een beperking deel waarvan vier in een 
rolstoel. Bij aankomst in El Torno lag de fundering er en de meeste materialen zoals stenen, ijzer en cement 
waren voldoende aanwezig. Alleen het grind voor het beton kwam later.  Het gebouw bestond uit twee 
klaslokalen en een toiletblok voor kleuters. De 
deelnemers hebben zelf de bouwplaats 
rolstoelvriendelijk gemaakt. Doordat iedereen 
meebouwde, groeide bij de mensen rondom de 
bouwplek en de aannemer het besef dat mensen 
met een beperking tot veel meer in staat zijn. Zo 
maakte Esther Geertsma samen met Janneke 
Visch, die slechtziend is (zie foto op de voorzijde) 
de onderdelen voor de bewapening. Bij het vertrek 
van de groep waren de muren opgemetseld en de 
betonnen kolommen tot de helft gestort.  
 
Televisie en kranten besteedden veel aandacht 
aan het project vooral aan het bouwen. Naast het 
bouwen was er een kinderprogramma en werd er 
gesport met kinderen die een beperking hadden en 
met ouderen. Deelnemers liepen mee met een 
fysiotherapeut en de leerkracht van onder andere 
een dovenklas die werkzaam waren op de 
nabijgelegen school voor kinderen met een 
beperking. Deze school is in 2014 en 2016 met 
hulp van World Servants groepen gebouwd. Het 
uitstapje dat de groep maakte naar Samaipata, een 
Inca ruïne in de bergen en de watervallen, had veel 
bekijks. De Hippocampe rolstoelen bewezen hier 
hun meerwaarde en maakten zo het motto “Ik heb 
het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” 
van dit project waar.  
 
Doordat dit een project Onbeperkt was, is de ruwbouw minder ver gekomen dan verwacht. De uitdaging 
voor For Vidas was om een aannemer te vinden die de klaslokalen kon afbouwen binnen het beschikbare 
budget. Deze is gevonden en de planning is nu dat hij voor de zomer van 2019, als de volgende World 
Servants groep komt, de lokalen af heeft. Op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staan een 
aantal updates met meer foto’s en filmpjes over dit project in Bolivia. 

https://www.worldservants.nl/bolivia/BO118
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Resultaten 
Project Onbeperkt heeft in Nederland voor veel reuring gezorgd. Belangenverenigingen en organisaties 
omarmden dit initiatief en zorgden voor promotie in hun achterban. De deelnemers kregen inzicht in de 
levensomstandigheden van de bevolking. Een gezin dat aan de rand van de bouwplaats met elf mensen in 
een eenkamerhuisje woonde, maakte flinke indruk. Vooral de ontmoeting met mensen met een beperking 
en het zichtbaar worden van het niveauverschil van 
de voorzieningen had impact op de deelnemers. 
Direct effect is het voornemen om dankbaar te zijn 
voor de voorzieningen in Nederland.  
 
In Bolivia waren het kinderprogramma en de 
andere (sport)activiteiten (foto’s) inclusief gemaakt 
zodat ook kinderen met een beperking mee konden 
doen. Dit samen met het feit dat Nederlandse 
jongeren met een (zichtbare) beperking konden 

bouwen, zorgde voor veel verbazing en 
bewondering. 
Ouders, vertegenwoordigers van de overheid en 
belangenorganisaties zoals Leidy Gonzalez van 
UMIDAS en Nemecio Pinto, voorzitter van de 
Associatie van mensen met een beperking, werden 
bemoedigd (en overtuigd) dat je ondanks een 
beperking tot veel meer in staat bent dan vaak 
gedacht wordt. 
For Vidas kreeg contact met ACAI, de vereniging 
voor hulp aan gehandicapten, en daardoor toegang 
tot de waardevolle expertise van deze organisatie 
voor de vervolgprojecten.  
 
Op 8 mei 2019 rapporteert coördinator Carlos dat de aannemer begonnen is met het afbouwen van de 
lokalen. De lokalen krijgen een plat dak van beton (zie foto hieronder) zodat er een verdieping op gebouwd 
kan worden. Op de foto ernaast van 18 juni is te zien dat de lokalen bijna klaar zijn.  
Deze klaslokalen gebouwd door de World Servants Onbeperkt groep (BO118) zijn onderdeel van een 
groter plan voor de school. Komende zomer is er opnieuw een project Onbeperkt.  De BO219 groep gaat 
dan verder met het bouwen van nog twee klaslokalen zodat dan de eerste fase (begane grond) van de 
school afgerond kan worden. Met de toezegging van de lokale overheid dat zij daarna de lokalen op eerste 
verdieping gaat bouwen krijgt de school voldoende lokalen voor de kleuterschool en de basisschool. Zo 
kunnen de kinderen straks in hun eigen wijk onderwijs volgen.      

 

Financiële verantwoording 
De projecten in 2018 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2018 zijn de projecten financieel verantwoord. Dit is te vinden op de pagina’s 86 t/m 
95. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2018 

https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

 
 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 

 
 
 
 
 
 


