
Vrijwilligsters in 

COCHABAMBA - BOLIVIA 

 

 

Na drie maanden project en nog wat rondreizen, zijn we allebei weer veilig terug in 

Nederland. We hebben erg genoten van de betrokkenheid vanuit Nederland, de leuke 

stukjes op de site, de lieve mailtjes en natuurlijk het vele sponsorgeld waar we veel mee 

hebben kunnen bereiken.  

 

Wat een enorm mooie, verrassende, kleurrijke en warme indruk heeft Bolivia bij ons 

achtergelaten voor de rest van ons leven. De warmte kregen we al gelijk van de familie 

waarbij we drie maanden hebben mogen wonen. We werden opgevangen in het gezin en 

werden bij alles betrokken. Hierdoor leerden we de boliviaanse cultuur dan ook optimaal 

kennen. Na een aantal weken spaanse les zijn we begonnen op het project. Dit was erg 

indrukwekkend omdat we op verschillende tehuizen met verschillende doelgroepen aan de 

slag mochten. Het maakte op ons beide indruk om te ervaren hoe deze boliviaanse 

kinderen/jongeren leven in verhouding met kinderen/jongeren in ons eigen Nederland. 

Kinderen die leven met het minimale in soms omstandigheden die wij hier niet kennen zoals 

het hebben van weinig water terwijl we hier in Nederland de kraan vloeiend laten stromen. Of 

kinderen die qua ontwikkelingsniveau achter liepen maar waar geen extra zorg voor was in 

vergelijking met kinderen met een  ‘normale’ ontwikkeling. 

Ondanks deze pittige omstandigheden zagen we ook hoe de kinderen daar met elkaar 

omgingen. Er was vaak chaos en weinig structuur wanneer wij met ze werkten maar tegelijker 

tijd zagen we ook dat de kinderen er voor elkaar waren en voor elkaar zorgden. Dat was erg 

bijzonder. We hebben met het sponsorgeld wat we van jullie hebben mogen ontvangen, onze 

fantasie de vrije loop kunnen laten.  Hieronder volgt dan ook een samenvattend verslag van 

onze activiteiten die we op de verschillende projecten hebben uitgevoerd. We hebben 

hiermee, ook al was het misschien maar voor even, veel glimlachjes gezien bij de kinderen uit 

Cochabamba! 

 



Eerste activiteiten 

T-shirts met mooie tekeningen 

 

Hilde had een leuke tip gehad in Nederland, 

op t-shirtjes tekenen met de kinderen. We 

hadden vanuit Nederland texielstiften 

meegenomen en op de markt in Bolivia de 

nodige inkopen gedaan. Zoals je op de 

foto’s ziet was het een groot succes, de 

kinderen mochten hun eigen associaties met 

de tuinbouw tekenen. We hadden verwacht.. 

het wordt een grote kliederboel maar ze 

vonden het best spannend en waren heel 

zuinig op hun t-shirt! 

 

 

Twister 

 

Hoe combineer je op een educatieve 

manier het tuinproject met een leuk spel, 

de oplossing: tuinbouw-twister! We lieten 

de kinderen in groepjes een groeiproces 

van een groente/fruit schilderen. Nadat we 

het spel een week hadden laten drogen, 

konden we met onze eigen constructie van 

een draaibord en het bekladde katoenen 

doek het spel ook echt gaan spelen.  De 

winnaars kregen een voetbalposter en voor 

de verliezers waren er lolly’s. We hadden 

de kinderen nog nooit zo fanatiek gezien! 

 

 

Dansen met de meisjes 

Al gauw kwamen we op het idee om 

voor het meidentehuis een salsa-

avond te organiseren. Wij zagen dat 

deze meisjes heel erg van muziek en 

dans hielden, maar niet echt uit hun 

schulp kwamen. We zijn een dag van 

tevoren een dansschool 

binnengestapt om een danslerares te 

scoren, en guess what? Met succes! 

De volgende avond stonden we met 

alle meisjes flink te shaken met onze 

heupen op Enrique Iglesias. Van 

deze spaanse god hebben we later 

nog een cd cadeau gegeven. Later 

hebben we, tussen het werken in de 

tuin door, nog een keer onze 

dansmoves toegepast met een 

stoelendans. 

 



 

Afsluitende activiteiten 

 

 

 

 

 

 

Levend schilderij 

 

Bij tehuis Casa Nazaret zijn we vrij weinig geweest maar we wilde toch iets leuks met de kleine 

jongetjes doen. We hebben een memoriespel gemaakt, waarbij ze gelijke attributen in de natuur 

moesten zoeken. De volgende keer mocht er geverft worden en dit maal een doek waar we foto’s 

van gingen maken, je weet wel, met je hoofd uit het doek, maar dat was zo makkelijk nog niet! Ook 

mochten de kids elkaar schminken, wat heel aandoenlijk was om mee te maken. Een week later zijn 

we langs gegaan met een grote lijst met foto’s van al deze activiteiten.  

 

Poppenkast maken 

 

Een oud bed, een stel 

doeken, sokken en wat 

naaigerei en je hebt een 

poppenkast! Enkele weken 

hebben we eraan gewerkt 

en het resultaat was een 

grote chaos bij de voorstelling voor alle kinderen van het tehuis. Het verhaal ging over een 

maïszaadje wat een proces meemaakt van vermenigvuldiging in een databank. Op deze manier 

combineerde we creativiteit en educatie.  

 

Sportdag 

 

Hoe sluit je een leuke tijd af met 70 straatschoffies? Een voetbalwedstrijd zat er helaas niet in, dus 

dan maar zelf sportief aan de slag! We huurde een toplocatie af met zwembad, nu alleen nog de 

volgende zaken: T-shirts in verschillende kleuren die ze konden bekladden, teams maken, 70 

kinderen verplaatsen naar de andere kant van de stad, eten en drinken, begeleiding, sportattributen, 

en dan maar hopen dat ze zich vermaken. Daar was geen twijfel over! 

 

 



 

Overige activiteiten 

 

Chocolatada 

 

Een chocolatada is een gezellig feestje voor de hele buurt, waar iedereen getrakteerd wordt op 

chocolade melk, cake, spelletjes en andere leuke dingen. Als tip van Arnold, besloten we deze 

chocolatada als allerlaatste afsluiting te organiseren op het armste tehuis in quillacollo. De 

organisatie lag voor een groot gedeelte in de handen van de meisjes, en dat was maar goed ook, 

want door de zoveelste staking was het voor ons niet mogelijk bij deze feestelijke dag aanwezig te 

zijn. Toch wat foto’s van het resultaat, en die liegen er niet om!  

 

We hebben natuurlijk ook naast bovenstaande 

initiatieven, gewoon in de tuinen gewerkt, zie de 

zelfgebouwde kas hiernaast. Aangezien je in 

Bolivia als Nederlander gewoon superrijk bent, 

zeker met het opgehaalde sponsorgeld van €750 in 

totaal(!), hadden we naast deze activiteiten nog wat 

geld over. Een kleine bijdrage is naar de het 

‘avondje uit’ met onze familie gegaan. We zijn uit 

eten geweest met de familie en daarna zijn we met 

zijn alle gaan bowlen. Hierna bleek dat we nog 

steeds een mooi bedrag overhielden. We kwamen 

toen samen uit op een goed en mooi laatste 

‘sponsordoel’  namelijk ‘Centro De Formación 

Laboral Para Jóvenes’ (werk/trainings -centrum voor 

jongeren met speciale behoeften). We hebben Moira 

Querejazu, een sympathieke boliviaans-engelse vrouw 

ontmoet tijdens een van onze uitstapjes en zij vertelde over 

haar project om jongeren met een beperking een goede 

toekomst te bieden. Tijdens ons verblijf in Cochabamba 

hebben we contact met haar en haar dochter onderhouden. 

We zijn op bezoek geweest op het centrum en hebben 

gezien hoeveel passie zij in dit project legt. Het bijzondere 

aan dit project is dat erin Bolivia nog niet veel aandacht is 

voor kinderen/jongeren met speciale behoeften. Dit hebben 

wij met eigen ogen morgen ervaren. En wij weten dat we hierin Nederland dan ook mijlen verder 

mee zijn. Wij wilde met ons laatste ‘sponsorgeld’ dan ook graag dit project ondersteunen. Helaas is 

er geen website van Moira’s project maar wil je meer informatie dan kan dat via ons. Moira houdt 

ons namelijk op de hoogte van de ontwikkelingen via de e-mail. Zo heeft ze deze week laten weten 

dat er van het geld o.a. computertafels, stoelen en boekenplanken zijn gekocht voor de jongeren om 

aan te werken. 



 

 

We willen iedereen nogmaals bedanken voor de kans die we gekregen hebben om in 

Cochabamba leuke initiatieven te organiseren met de kinderen van de tehuizen. Het heeft ons 

ook zeker geholpen bij het contact maken met de kinderen. Omdat de taal vooral in het begin 

soms wat lastig was vonden we op een creatieve manier aansluiting met de kinderen. 

Het was een ervaring om nooit meer te vergeten en om heel trots aan terug te denken! 

 

 
 

 

Ciao y muchas gracias! 
 

Hilde Muskens  

& 

 Grietje Smit 


