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Foto van de maand...
.

Van de redactie
Op de redactie van de flits heeft de lustrumkoorts inmiddels
toegeslagen. 16 maart is het zover en we hopen u dan
allemaal te zien in Overvecht vanaf 13.00. Aanmelden kan
nog steeds via de site (www.nmemundial.org). In Bolivia zijn
de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle
gang en gaan we door met onze wijkgerichte aanpak. Meer
hierover is te lezen in deze flits.

Mineros San Juan
Dit is de wijk, zo’n 12 kilometer buiten de stad gelegen,
waar we op in gaan zetten de komende twee jaar. Vorig
jaar bij de start van het project werd besloten om de school
Obispo Anaya als vertrekpunt van het project te nemen, om
uiteindelijk aan de hand van de mogelijkheden en
vorderingen een gebied te identificeren waar we nog
nadrukkelijker aanwezig willen zijn.
Bij ons project in de wijk Plan700, waar we dankzij
MISEREOR dit jaar voor het derde jaar aanwezig zijn,
hebben we gezien dat het grote voordelen heeft en tot
betere resultaten leidt als je als organisatie meer aanwezig
en aanspreekbaar bent binnen een wijk.
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Uiteraard helpen dit soort activiteiten om Alerta Verde in
de wijk meer bekendheid te geven en goed te laten zien dat
we het beste voor hebben met de wijk. Momenteel zijn we
ook op zoek naar een kleine kantoorruimte zodat we dit
jaar als stichting nog nadrukkelijker aanwezig kunnen zijn in
de wijk om te proberen samen met de bewoners in de
komende twee jaar de wijk op een betekenisvolle manier te
veranderen.
Op 16 maart ben ik (Arnold Brouwer) weer even in
Nederland en hoop ik op de viering van ons tweede lustrum
aan alle lezers in persoon meer te kunnen vertellen over de
activiteiten in Bolivia, die uiteraard veel verder gaan dan
alleen de werkzaamheden in deze wijk.
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We gaan dit jaar starten met een schooltuin op de school in
de wijk, in een vorige flits (september 2018) werd al dieper
ingegaan op onze ondersteuning op de kinderopvang San
Vicente de Paul en we werken samen met gezinnen in de
wijk. Daarnaast hebben we een begin gemaakt om een
eetzaalproject te ondersteunen met een moestuin en
zoeken we naar nieuwe manieren om onze betrokkenheid
bij de wijk te vergroten.
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een bijeenkomst waar de kinderen uit de wijk uitgenodigd
worden om spelletjes te komen doen, met een kopje
warme chocolademelk met cake en er waren kadootjes
voor iedereen.

Deze activiteit konden we vooral ontwikkelen met dank aan
een initiatief van Veronica, die contact met ons heeft
opgenomen met het verzoek of we in een buitenwijk een
groep kinderen samen konden brengen. Met een groep
vrienden probeert zij met donaties die ze ontvangt op vaste
dagen (driekoningen, nationale kinderdag, etc.) kinderen
die het minder getroffen hebben met iets extra’s te
ondersteunen.

Rond de wijk Mineros San Juan willen we nu dus op
verschillende manieren aan de slag met onze activiteiten
om zoveel mogelijk bewoners enthousiast te maken.

Zo waren we op 6 januari (Driekoningen) aanwezig op de
kinderopvang voor een zogenaamde “Chocalatada”. Dit is

Voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Voor de projecten van Alerta Verde hebben we weer
nieuwe lesboekjes nodig voor de kinderen. Deze moeten
we zelf in elkaar zetten, een hele klus als je er zo’n 800
nodig hebt.

