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De kracht van het initiatief

Beste lezer,
Hartelijk dank dat u de tijd neemt om
onze nieuwsbrief te lezen. Voor ons
is het een gelegenheid iets te laten
zien van wat we hebben gedaan het
afgelopen jaar en wat we van plan
zijn voor 2014. Van alle activiteiten die
we uitvoeren vragen we speciaal uw
aandacht voor het Proyecto Filtrón,
enorm belangrijk in de buurten waar
veel gezondheidsproblemen terug te
voeren zijn op vervuild drinkwater en
slechte hygiëne.
De projectleider hiervan is Jan Weber,
een Zwitserse bioloog die nu een half
jaar als vrijwilliger bij ons werkt waarin
hij o.a. door zijn bijdrage aan de
zomerscholen de problematiek van
zeer dichtbij heeft leren kennen.
Ook leest u over onze andere vrijwilliger uit Zwitserland, Fabienne Büchel,
die haar baan als leerkracht voor
een aantal maanden heeft onderbroken om met Aynimundo in de openbare staatsscholen te werken. Hilde
Heuninck, voorzitter van de VZW
Aynimundo België, heeft in november
een aantal intensieve bijscholingssessies gegeven op het gebied van
rekenen, deze keer niet alleen in de
scholen waar Aynimundo werkt maar
ook samen met andere organisaties

uit ons samenwerkingsverband. In
haar artikel leest u hier meer over.
Ik wil graag van deze gelegenheid
gebruik maken om mijn waardering
uit te spreken voor haar jarenlange
bijdrage aan het bijscholen van de
leerkrachten en daarmee het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs.
Tot slot wil ik u graag wijzen op het
bezoek van Luis Gil, een Peruaan
werkzaam
in
Zwitserland,
die
Armando heeft geholpen bij zijn werk
met gehandicapten. De aanleiding
hiervan was het bezoek dat Armando
in september 2012 bracht tijdens zijn
reis naar Europa. En natuurlijk krijgt u
een inkijk in het reilen en zeilen van
het Plataforma Urbana, ons architectuurbureau waar vele projecten en
projectjes zijn opgepakt en waar we
voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven in
de armste wijken te verbeteren.
We hopen dat deze nieuwbrief u een
goed beeld geeft van de diversiteit
van onze projecten, waarbij we proberen om maatschappelijk problemen integraal aan te pakken: Als we
waterfilters aanbieden moeten we
ook voorlichting geven over hygiene.

Als we het gebouw van een school
renoveren kunnen we niet voorbij
gaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Als we werken
aan de integratie van gehandicapten moeten we de sociale omgeving
waarin zij leven daarin meenemen.
Als we deze mensen therapie aanbieden doen we dat niet zonder de
ouders daarin te betrekken. Op deze
manier verstevigen we de relatie
tussen ouders en kind en zorgen we
ervoor dat de therapie ook dagelijks
thuis wordt geoefend, en niet alleen
tijdens het wekelijkse uurtje bij de
therapeut.
Ik wil u hartelijk danken voor uw steun
en hoop ook in 2014 op uw bijdrage te
kunnen rekenen. De Peruaanse economie groeit weliswaar harder dan
die in Europa, maar deze welvaart
komt niet bij de armsten in de sloppenwijken terecht. Sterker nog, door
toenemende prijsstijging en inflatie
staan de basisvoorwaarden van hun
bestaan nog meer onder druk.
Een hartelijke groet en un abrazo
fuerte,
Verónica Rondon Rodriguez

Ondersteuning in de klas
Nadat ik vorig jaar een mooie reis
door Zuid-Amerika maakte, besloot ik
me vanaf augustus een half jaar als
vrijwilliger bij Aynimundo in te zetten.
Daar ik leerkracht in het voortgezet
onderwijs ben, lag het voor de hand
iets binnen mijn vakgebied te doen.
Ik werk in teamverband met Ofelia,
Isabel en Cesar in 3 scholen in San
Juan de Miraflores en Villa Maria de
Triunfo. Naast een intensieve samenwerking met leerkrachten, kinderen
en directies zijn ook de ouders een
belangrijke partner in ons werk
Elke twee maanden organiseren
we een informatiebijeenkomst voor

ouders waaraan ook de leerkrachten
deelnemen. Op onze laatste ouderavond hebben enkele ouders een
klein rollenspel opgevoerd waarbij
de vader slechtgehumeurd van zijn
werk thuiskomt, de moeder druk aan
het koken is, tegelijkertijd op de baby
moet letten en de 13-jarige dochter
luide muziek beluistert.
De toeschouwers beschreven wat er
niet goed ging in dit gezin. Daarna
hebben we de verschillende situaties besproken en hoe er mee om te
gaan. Mij verbaasde het hoe openhartig ouders over hun gezinssituatie
spraken en elkaar bemoedigingen
en tips gaven. Bijeenkomsten als

deze zijn erg belangrijk omdat ze de
ouders een mogelijkheid bieden over
thema’s in de opvoeding te spreken.
Tot slot konden de spelers in het
gezin de situatie nog een een positieve wending geven welke zij met veel
bravour voltooiden.

Een ander belangrijk onderdeel van
ons werk zijn de maandelijkse bijeenkomsten met leerkrachten waar
we lesvormen, schoolprojecten en
relevante thema’s uit de klassen
bespreken. Ook wonen we regelmatig de lessen bij en evalueren deze
daarna met de leerkrachten. Bij het
volgende bezoek wordt gekeken of
hetgeen besproken is ook in de praktijk wordt gebracht. Tot mijn plezier
heb ik kunnen zien dat de onderwijs
praktijk werkelijk verbetert: er wordt
bijv. in kleine groepen gewerkt en
er worden individuele leerdoelen
gesteld. Dit is een grote verbetering
in het traditioneel sterk klassikaal
gerichte onderwijs. Een ander voorbeeld is een lijst in de klas waarop
niet alleen negatieve gebeurtenissen worden bijgehouden maar ook
positieve dingen worden benoemd.
Het aanreiken van dit soort basale
pedagogische instrumenten, onbekend in de Peruaanse staatsscholen,

wordt door het onderwijzend personeel erg gewaardeerd.
De laatste weken heb ik me vooral
op het rekenonderwijs gericht. Mijn
waarneming was dat het praktijkdeel
waarin kinderen een thema kunnen
toepassen en oefenen extreem kort
is en soms zelfs ontbreekt. In een
bijscholingsbijeenkomst hebben we
een oefenprogramma uitgewerkt.
We hebben verschillende didactische
vormen behandeld en gesproken over
de inzet van rekenspelletjes, waarbij
ik verder bouw op het werk van Hilde
Heuninck. Aanvankelijk werd deze
methode skeptisch bekeken omdat
spelletjes vooral met kansspelen
worden geassocieerd en gezelschapsspellen hier nagenoeg onbekend zijn. Maar zodra de leerkrachten
zagen met hoeveel plezier de kinderen het rekenen oefenden, vervliegt
alle twijfel.

Een andere activiteit, welke we binnenkort gaan ondernemen, is een „Salida
Exploracion“. Met een school bezoeken we het natuurgebied „Pantanos
de Villa“ dat zich aan de zuidkant van
de stad bevindt. Een bezoek aan dit
estuarium, een moerasgebied aan
zee met zijn vele vogels, brengt de
natuur dicht bij de kinderen. Deze
excursie wordt op school al voorbereid d.m.v. groepjes kinderen uit alle
leerjaren, klasoverschrijdend. Dit
bevordert sterk de sociale cohesie en
vermindert problemen tussen klassen
op het schoolplein.
Het laatste deel van mijn tijd bij
Aynimundo zal ik besteden aan meewerken in de zomerscholen die binnenkort beginnen. De zomer begint
hier, ik verheug mij erop!
Fabienne

Projecto Filtrón
Al sinds enkele jaren bestond binnen
Aynimundo de wens om iets te doen
aan de zorgelijke situatie rond de
hygiëne van de drinkwatervoorziening in zuidelijk Lima. Enerzijds is er
geen infrastructuur (drinkwaterleiding
en riolering), anderzijds ontbreekt de
basale kennis hoe men met eenvoudige maatregelen de hygiëne thuis
kan verbeteren. Het drinkwater wordt
per tankauto gebracht en bewaard in
gebruikte oliedrums of plastic vaten.
Omdat water de gezinnen 10x zo
veel kost als voor de huishoudens die
wel zijn aangesloten op het waterleidingnet zijn er vele dubieuze aanbieders die het niet zo nauw nemen met
welke hygiënevoorschriften dan ook.
Ik heb binnen Aynimundo in juli 2013
een project ontwikkeld waarbij we een
jaar lang aan 3 doelstellingen werken.
We proberen in zoveel mogelijk huishoudens een effectief en beproefd
waterfilter te installeren waarbij de
hele familie voor langere tijd kan
beschikken over schoon drinkwater, hetgeen de gezondheid natuurlijk zeer ten goede komt. Deze zgn.
“Filtrón” bestaat uit een aardewerken
pot die geimpregneerd is met colloidaal zilver.
Met voorlichtingscampagnes wijzen
we mensen op de gevaren van vervuild drinkwater en de daarbij horende
gezondheidsproblemen. Velen leggen
geen link tussen waterkwaliteit en
ziekte. Hoewel mensen het water dat
zij drinken nog voor gebruik koken
of met chloor desinfecteren wordt in
de keuken bij het schoonmaken van
groenten en fruit water gebruikt dat
zo uit de tonnen komt. Ook water dat
reeds gekookt of gedesinfecteerd is
kan door het lang laten staan opnieuw
vervuilen. Veel mensen proberen te
besparen op het dure gas waarmee
het water gekookt moet worden.
We zetten een netwerk op van kleine
ondernemers die de filters verkopen.
Voor goed en bewust gebruik is het
belangrijk dat de filters verkocht en
niet uitgedeeld worden. Onze ervaring leert dat iets waar men voor
betaalt meer naar waarde geschat
wordt en met meer zorg behan-

deld wordt. Voor de verkopers betekent het een klein inkomen maar zij
moet natuurlijk wel de functie en de
werking van de Filtrón kunnen uitleggen. Daarom is het essentieel dat
deze verkoper kennis van zaken heeft
en we hebben dan ook geïnvesteerd
in de opbouw van een netwerk van
vrouwen die deze filters in de buurt
verkopen. Wie de Filtrón aankoopt,
bekomt niet alleen zuiver water maar
bespaart ook op gas. Maar, omdat het
wantrouwen tegen nieuwe mensen
en nieuwe ideeën in de buurten groot
is zijn we uitgegaan van bestaande
contactpersonen van Aynimundo.
Deze krijgen een kleine lening om
een micro-onderneming in de verkoop
van filters op te zetten. Inmiddels zijn
de eerste leningen terugbetaald en
kiest enkele onderneemsters ervoor
kiezen het geld dat zij verdienen ook
bij Aynimundo te laten bewaren. De
administratie hiervan wordt kundig en
precies uitgevoerd door onze administratrice Mary Casimiro.
Elk huishouden laat periodiek het
water uit het filter bij mij testen. Als
bioloog kan ik vervuiling van het filter
door verkeerd gebruik op tijd signaleren. Het is belangrijk om het filter op
tijd en op de juiste manier schoon te
maken omdat het anders niet werkt
of het water juist vervuilt. Dankzij de
goede voorbereiding en de kleinschaligheid van het pilootproject hebben
we genoeg ervaring om de distributie
en het gebruik van de Filtrón grootschaliger aan te pakken en meer
families toegang geven tot schoon
drinkwater.
Jan Weber

Matemática
lúdica

Workshop voor het speciaal onderwijs

Sinds 21 jaar werk ik in de zorg
voor mensen met een verstandelijke
beperking waarvan de laatste 15 jaar
in een heilpedagogisch instituut in
Zwitserland. Hier werk ik met autistische kinderen en jongeren die bij
ons wonen, werken, een opleiding of
therapie volgen. Ik werk in een woongroep van 5 schoolgaande kinderen
tussen de 8 en 15 jaar met verscheidene problematiek; waardevol werk
waarbij de kinderen en de ouders
nauw betrokken zijn. In september
2012 bezocht Armando Lopez samen
met Bettina Groher onze instelling.
Armando was onder de indruk van
ons werk en vroeg mij naar Peru te
komen om mijn ervaringen met hem
en zijn team te delen.

De vraag kwam voor mij op het juiste
moment; ik had al langer de behoefte
om datgene wat ik in Europa geleerd
en ervaren had in Peru over te dragen.
In juli 2013 hield ik een introductiecursus met als thema „Ondersteunende
Communicatie: toepassing en ervaringen in de heilpedagogie“. Hiervoor
was grote belangstelling: 35 mensen
uit verschillende scholen voor speciaal onderwijs in Lima kwamen om
meer over dit thema te horen.
Er waren veel fascinerende vragen
rond het praktisch inzetten van communicatie. Tijdens deze cursus kreeg
ik een goed beeld van het rijke netwerk
dat Armando gedurende de afgelopen jaren heeft opgebouwd, waarbij
belangrijke zaken op de agenda zijn

gezet. Er is grote behoefte aan praktische bijscholing voor degenen die de
kinderen verzorgen. Mogelijk kan ik
hier in de toekomst een rol in spelen.
Ik wil graag de vriendenkring van
Aynimundo in Zwitserland, en speciaal Bettina Groher, hartelijk danken
voor de mogelijkheid die mij geboden
is.
Luís Gil

Begin november organiseerde het
team in Peru, in samenwerking met
APIA, een intensieve driedaagse
cursus, een op maat gemaakte bijscholing voor de eigen scholen en
een congres in samenwerking met de
overheid. Niet niets. Ik mocht op deze
3 activiteiten op verschillende niveaus
speelse wiskunde voorstellen, of
beter, tonen hoe je Peruaanse kinderen met plezier laat rekenen. Dat
dit alles mogelijk was, heeft alles te
maken met een volgehouden werking
van meerdere jaren. Ik zie drie verhaallijnen die zich in elkaar vlechten.
Toen ik in 2012 naar Peru afreisde,
werkte ik niet enkel voor Aynimundo.
Ik kreeg de kans om een driedaagse
cursus in Yanapanakusun te geven.
De mensen van deze organisatie
pakken in Cusco de problematiek
van de huisslaafjes aan. Hoe dit anno
2013 nog kan bestaan, werd me duidelijk toen ik met de verantwoordelijke, Ronald, mee de bergen in kon.
In de hooglanden rond het prachtige
Cusco is overleven een dagdagelijkse
strijd. Ik reed met hem urenlang door
een desolaat landschap tot ver boven
de 3000 meter. Adembenemend, letterlijk vanwege de hoogte, en dus
bijna onleefbaar. Her en der zie je
wat woningen bij elkaar staan. Op
de velden groeien enkel de meest
koppige aardappelsoorten, koeien
kunnen levend dienen als studiemateriaal voor dierenskeletten, de dag
eindigt als de zon ondergaat, water
is goud waard en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Ouders die daar
hun kinderen opvoeden staan vaak
voor een hartverscheurende keuze.
Rijkere Peruanen bieden hen aan om
hun kinderen in hun huis op te nemen,
uiteraard om licht huishoudelijke taken
uit te voeren. Ze krijgen onderdak en

voedsel. Soms worden de kinderen
zelfs gekocht. De ouders dromen een
betere toekomst voor hun kinderen
en laten hen gaan. Eenmaal in Cusco
zijn er maar enkelen die onderwijs
krijgen en de taken zijn verre van
licht. Het merendeel belandt rond hun
12e zonder toekomst op straat. Na
de rit met Ronald begreep ik eindelijk
waarom de sloppenwijken rond Lima
als een ‘levensverbeterende situatie’
ervaren worden.
Maar, dit terzijde. In Yanapanakusun
werkte ik met leerkrachten rond
speelse wiskunde. Zij begeleiden
in de hooglanden kleine schooltjes en ouders om op die manier de
gezinnen bij elkaar en de toekomst
open te houden. Knap werk! Toen ik
vorig jaar de vraag kreeg, vond ik de
week in Cusco een beetje vreemd,
bijna ‘verloren’ tijd. Mijn werk lag bij
Aynimundo. Maar goed, waarom niet,
Cusco is een prachtige stad om te

bezoeken dus zat er ook aardig wat
plezier voor me in. Ik dacht dat het bij
die ene week zou blijven en foeterde
een beetje op het intensieve vertaalwerk. Yanapanakusun is één draad
van de vlecht.
Na Yanapanakusun moet ik jullie ook
APIA voorstellen. Deze Zwitserse
organisatie steunt financieel initiatieven in Zuid-Amerika die de vaardigheden van leerkrachten ondersteunen. Het onderwijsniveau bepaalt in
belangrijke mate de ontwikkelingsmogelijkheden van de volgende generatie. De groep in Cusco wordt door hen
gesteund en ook Aynimundo onderhoudt nauwe banden met hen. Een
drietal jaar geleden besloot APIA om
de ervaringen van diverse groepen in
Ecuador, Peru en Bolivië te bundelen.
Zij boden het financiële kader om deze
leerkrachten bij elkaar te brengen en
vroegen Aynimundo om ter plekke
deze bijeenkomst te organiseren.

Drie keer kwam de groep al bij
elkaar en bij de laatste bijeenkomst,
mei 2012, merkten ze hun hiaten
op rekengebied op. De mensen van
Yanapanakusum vertelden over hun
ervaring met de driedaagse cursus
rond Matemática Lúdica met als
resultaat dat ik een beetje onverwachts terug naar Peru mocht afreizen. Oorspronkelijk alleen om deze
cursus te herhalen. APIA is de tweede
streng van de vlecht.
De Peruaanse overheid bleek onverwachts het derde draadje. Dit is het
resultaat van jarenlang intensief
werken. Sinds 6 jaar werken we
samen met onder andere Ramiro
Prialé Prialé, een staatsschool in de
sloppenwijken rond Lima. Het was
niet makkelijk in deze school. Toen ik
ze voor het eerst bezocht liep er nog
kinderpolitie rond (kinderen met lange
witte stokken die het recht hadden
via een pittige tik hun klasgenoten tot
de orde te roepen), stond ieder kind
’s ochtends in het gelid bij het horen
van het nationale volkslied en deden
leerkrachten nooit zomaar een praatje
met hun leerlingen. Beetje bij beetje
kon het pedagogische team de leerkrachten en de directie ervan overtuigen dat het ook anders kon, dat angst
ontwikkeling remt en vertrouwen deze
stimuleert. Eén van de smaakmakers waren de rekenspelletjes. De
paar leerkrachten die ermee werkten
zagen hun leerlingen plezier maken
én evolueren. De directie besloot
een extra leerkracht, Lorenzo, aan te
stellen om dit materiaal te beheren en
alle klassen de kans te geven om te
spelen. Vorig jaar behaalde plots 80%
van hun leerlingen het niveau dat
de overheid nastreeft. In een goede
staatsschool behaalt 30% van de leerlingen dit niveau. Het resultaat was zo
spectaculair dat de overheid geïnteresseerd kwam kijken. Een energieke
dame werd aan mij voorgesteld als de
presidente van de UGEL1, één van de
10 adviesbureaus voor het ministerie
van onderwijs en tegelijkertijd controleorgaan voor een tiende van de
Peruaanse staatsscholen. Toen wist
ik helemaal niet wat UGEL betekende. De medewerkers van Aynimundo
schatten het wel naar waarde en
onderhielden het hele jaar contact.
Dus, toen bleek dat ik weer een keer
in Peru zou zijn, lieten ze dit ook aan
de UGEL weten.

Op die manier kwam het vlechtwerk
tot stand. Vorig jaar bouwde ik voor
Cusco een driedaagse cursus uit,
die ik dit jaar op vraag van APIA kon
herhalen en waarnaar de overheid
met veel interesse kwam kijken. Maar
onze directrice van UGEL 1 was niet
alleen geïnteresseerd in de cursus, zij
vroeg Aynimundo om ook een bijeenkomst te organiseren die open zou
staan voor alle leerkrachten van de
staatsscholen die onder haar verantwoordelijkheid vallen, een soort van
congres. De UGEL werkte immers
in de loop van het voorbije jaar twee
handboeken uit waarin de wiskunde didactiek in het lager onderwijs
beschreven wordt. Speels, met veel
materiaal, gericht op het ontwikkelen
van het denkvermogen van de kinderen. Goede boeken maar mijlenver

verwijderd van de realiteit in de klaslokalen. Peruaanse leerkrachten zijn
alles behalve speels.
Toen kwam alles in een stroomversnelling. Mijn tickets lagen al even
vast en ik zou 12 dagen in Peru zijn
waarvan 2 weekends en één officiële
verlofdag. Nog 7 om te werken. Drie
hiervan gingen naar de cursus, één
naar het congres, één naar de eigen
scholen, twee om de laatste puntjes
op de ‘i’ te zetten en één om te evalueren … lukt dus niet. Het eerste
weekend ging ook voor de bijl, op
zaterdag werd er gewerkt.
Ik genoot ten volle van de cursus;
22 geïnteresseerde leerkrachten uit
diverse delen van Peru en Ecuador,
2 wiskundespecialisten van de over-

heid en een heel team om me te
helpen waar ze ook maar konden.
En er werd keihard gewerkt, 7 uur
per dag, drie dagen na elkaar. Ik was
bekaf en kreeg op donderdag de
rekening gepresenteerd. Ik vertrok
half ziek naar de studiedag voor de
eigen scholen en moest voor het
eerst in mijn leven midden in een
workshop opgeven. Het ging gewoonweg niet meer. Balen!! Maar zonder
enige hapering namen César, onze
Peruaanse leerkracht en Fabienne,
een Zwitserse vrijwilligster, de workshop over. Prachtig om zien hoe ze
de essentie konden overbrengen !
Gelukkig deed de volgende nacht 15
uur slapen haar werk en op vrijdag
was ik terug paraat om het congres in
te zetten.
135 leerkrachten volgden de algemene inleiding met een beleefde belangstelling, ze waren tenslotte op grondgebied van de UGEL, au fond hun
werkgever. Na het theoretische deel
splitsten ze zich op in 5 groepen en
gingen naar diverse klaslokalen waar
onze medewerkers ieder 2 spellen
klaar hadden liggen. En er werd
gespeeld. En van klas gewisseld. En
weer gespeeld. En gelachen, gegrapt,
vals gespeeld, gejuicht … de beleefde
belangstelling veranderde in enthousiasme en mijn idee dat Peruaanse
leerkrachten niet speels zouden zijn,
ging eraan. Toen de hele groep terug
voor een afsluitend deel bij elkaar
kwam, hing er een heel andere sfeer.
Alle deelnemers kregen een CD met
het materiaal voor de spellen mee
naar huis, ik ben ervan overtuigd dat
dit gebruikt zal worden.
Hoe het nu verder moet is nog even
koffiedik kijken. We weten dat de
Peruaanse overheid met een positieve interesse naar ons werk kijkt maar
we weten evengoed dat de ontwikkeling van het onderwijs nog maar in
haar kinderschoenen staat, dat politici
soms een stoelendans spelen en dat
veranderingen niet van de ene op de
andere dag verwezenlijkt worden. Het
zal belangrijk zijn om in de komende
maanden goed te observeren op
welke wijze we dit ontwikkelingsproces kunnen ondersteunen, waar we
een toegevoegde waarde zijn. Het
team in Peru is er alvast klaar voor en
wij in Europa zullen hen naar beste
vermogen ondersteunen.
Hilde Heuninck

Plataforma
Urbana

December, de ramen staan open,
eindelijk wordt het hier zomer.
We hebben net onze wekelijkse
coördinatievergadering met het
hele team achter de rug waarin
we de diverse activiteiten voor de
komende tijd op elkaar afstemmen. Nog maar een paar weken tot
onze korte kerst- en zomervakantie en er valt dus veel te regelen.
Ook tussen de verschillende werkgebieden omdat het werk in de
scholen van het educatieve team
immers sterk samenhangt met
de activiteiten van Plataforma
Urbana.
Gisteren kreeg ik van Wings of
Support het bericht dat de financiering van een nieuw gebouwtje
voor heel jonge kinderen in de
buurt “El Nazareno” is goedgekeurd. Het gaat om een bedrag
van bijna 35.000 Euro waarmee
we samen met de gemeente en
de buurtbewoners een compleet
schoolgebouwtje gaan oprichten. De bouw kan nu heel gauw
starten. De komende week ga ik
de diverse contracten voorbereiden. Geweldig nieuws!
Vorig jaar schreef ik dat 2013 het
jaar van de waarheid zou worden
voor de projecten die we samen
met de Peruaanse staat willen
ontwikkelen. Het ging toen nog om
vier projecten. Twee daarvan; de
kleuterschool in Virgen del Buen
Paso en de inrichting het schoolplein, het schoolplein, voor de
lagere school Ramiro Priale zijn
afgelopen jaar opgeleverd. Maar
de twee grootste projecten, een
volledig nieuw schoolgebouw voor
de school voor speciaal onderwijs ‘Colegio Carrigan’ en voor
een gewone lagere school ‘Villa
Jardin’ drijven ons regelmatig tot
wanhoop vanwege de volstrekt
willekeurige en alles verstikkende bureaucratie. Iedereen, en
op alle niveaus, is er van over-

tuigd dat beide door ons ontworpen projecten gebouwd moeten
worden maar niemand durft zijn
handtekening te zetten. Voor deze
week is er een afspraak met de
vice-minister gepland. Hij moet
deze projecten als “pilots” betitelen opdat vervolgens de ambtelijke diensten ze durven goedkeuren. Het is geen onwil maar de
strijd tegen de corruptie heeft ook
een fataal gevolg: alle procedures
zijn door alle controle en argwaan
ongelooflijk taai en ondoorzichtig.
Daarbij komt dat voor elke nieuwe
ontwikkeling, omdat dan vanzelfsprekend regelgeving ontbreekt,
niemand zijn of haar nek durft uit
te steken. Iedereen ziet de noodzaak, is vaak zelf enthousiast,
maar wacht op de eerste stap die
een ander ergens in de hiërarchie
zou moeten zetten. En ondertussen wachten de kinderen... maar
we hebben nog een paar weken
en we doen al het mogelijke.
Na het beëindigen van dit korte
bericht ga ik direct naar het
gemeentehuis van San Juan de
Miraflores. Het pedagogische
team is daar een expositie aan het
inrichten van het werk van de kin-

deren van de aflopen maanden.
Morgen wordt deze in het bijzijn
van hun ouders door de burgemeester geopend. Ik ga samen
met Verónica helpen bij ophangen van de schilderijen en het
plaatsen van de sculpturen. Ik
zag net de catalogus: Het wordt
weer prachtig! Morgenochtend
is er vervolgens een vergadering
met de ingenieurs die de laatste
hand leggen aan de berekeningen
van de installaties van de scholen
waaraan we werken. We willen
waterbesparende kranen en sanitair en ledverlichting opnemen in
de bestekken. Logisch, omdat dat
spoort met de richtlijnen van de
overheid, maar tegelijkertijd bijna
onmogelijk omdat het hier nog niet
in de bouwnormen is opgenomen.
Nu ja, leuke onderwerpen om te
bespreken met de viceminister
later deze week.
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