
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Carlos Rochas, hoofd van de school: “wij, de kinderen en de leerkrachten zijn erg blij 
met de nieuwe klaslokalen en de toiletten die de World Servants groep heeft 

gebouwd. Hierdoor kan onze school zich verder ontwikkelen”. 

BO218: klaslokalen en latrines voor Centro Educativo Mi Buen Jesus  
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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. Twee lokalen door World Servants en twee door de 

lokale overheid gefinancierd; 
 Sanitaire voorzieningen voor de jongste kinderen; 
 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. 

Uitvoering en voortgang 
Bij aankomst van de World Servants groep in El Torno hadden de gemeenschap en de aannemer de 
fundering klaar. Samen met de groep lukte het om zowel bij de twee klaslokalen als de toiletruimte de 
muren op hoogte te krijgen. Naast het bouwen vonden er veel bijzondere activiteiten plaats die de 
Nederlandse jongeren en de gemeenschap bij elkaar brachten en waar men leerde van elkaars cultuur, 
persoonlijk leven en toekomstplannen. 
Het kinderprogramma werd onder andere 
gedaan op een bijzondere locatie, een school 
voor kinderen met een beperking. Deze school 
is met hulp van World Servants groepen in 
2014 en 2016 gebouwd. Voor de deelnemers 
was het prachtig om te zien hoe dit project zich 
ontwikkeld heeft tot een mooie plek voor deze 
bijzondere kinderen (zie foto). 
 
Op de middelbare school verzorgden deel-
nemers voor de hoogste klas een Lifeskills 
programma. Kern van het programma was ‘Jij 
bent speciaal’. Dit interactieve programma is 
verspreid over drie middagen. Bijzonder 
uitdagend en spannend was het om dit 
programma een dag lang te doen met 115 jongens in een Jeugdgevangenis. In de gesprekken met hen ging 
het vaak over hun toekomst. Veel van deze jongens wilden graag een goede man en vader worden.  
De dankbaarheid van deze jongens voor dit bezoek was groot. Ze waren weer bepaald bij het feit dat ook 
zij bijzonder zijn en dat ze zich mogen richten op 
een hoopvolle toekomst. 
 
Een ander indrukwekkend bezoek was de 
‘steenfabriek’ (foto). Hier konden de deelnemers 
ervaren hoe zwaar het werk van de mensen is 
die hier werken.  Het hele proces om 20.000 
stenen te maken duurt minstens 1,5 tot 2 weken 
afhankelijk van het weer.  Bij een familie met een 
‘eenvoudig’ huisje op bezoek gaan en samen 
aardappels rooien voor het avondeten, of samen 
pannenkoeken bakken, is een indrukwekkende 
inkijk in het dagelijks leven van de bewoners in 
deze wijk Puerto Rico. 
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Na het vertrek van de groep moest er nog veel werk verzet worden. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar, 1 februari 2019, waren de klaslokalen klaar voor gebruik en was de aannemer in de 
toiletruimte met de laatste afbouwwerkzaamheden bezig.   
Op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staan een aantal updates met meer foto’s en filmpjes 
over dit project in Bolivia. 
  

Resultaten 
Tijdens het voortgangsbezoek op 23 maart 2019 
werden de klaslokalen en de toiletten officieel 
geopend. Met de nodige speeches, een plaquette 
aan de muur, bloemenkransen en een 
dansvoorstelling maakte de gemeenschap duidelijk 
hoe dankbaar ze was met de uitbreiding van de 
school. Indrukwekkend waren de verhalen die 
werden verteld, over hoe de gemeenschap heeft 
samengewerkt en bijgedragen aan de verdere 
ontwikkeling van de school en meer initiatief en 
betrokkenheid willen tonen.  
 
Ook de gemeente heeft haar betrokkenheid 
getoond. Zij hadden al extra lokalen gebouwd en 
droegen dit jaar financieel bij aan de afbouw van de 
toiletten en zorgde voor de inrichting van de 
klaslokalen (zie foto). 
 
Met de ingebruikname van de nieuwe lokalen, waar 
ook de kinderen erg enthousiast over zijn (foto 
hieronder), kunnen alle klassen ’s morgens les 
krijgen. In de middag wordt aan een aantal kinderen 
bijles gegeven. Bij de start van het nieuwe 
schooljaar zijn er in totaal 180 kinderen 
ingeschreven voor de kleuter- en de basisschool. Er 
werken nu negen leerkrachten inclusief het hoofd 
van de school. Elke klas heeft nu een eigen 
leerkracht. 
De hygiëne op school is sterk verbeterd door de 
bouw van degelijke toiletten voor de kleuters en de 
andere leerlingen. Zij hoeven niet meer gebruik te 
maken van de oude houten, vieze en onveilige 
latrines die de school eerst had.   
 
Doordat er nu ook ’s middags lokalen beschikbaar 
zijn, kan er straks middelbaar onderwijs gegeven 
worden als het onderwijs kantoor de hiervoor 
benodigde leerkrachten aanstelt. Kinderen uit 
Puerto Rico kunnen dan in hun eigen omgeving 
vervolgonderwijs krijgen en dat is de droom die 
deze actieve gemeenschap wil verwezenlijken.  

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. Deze zijn 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/bolivia/BO218
https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

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

 
 
 
 
 
 


