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Bolivia is een erg veelzijdig land, zowel wat  
betreft zijn geografie als wat betreft zijn inwoners. 
Het vormt het hart van Zuid-Amerika vanwege zijn 
centrale ligging. Het land heeft geen directe toegang 
tot de zee. Dit gaf in het verleden meermaals 
aanleiding tot politieke problemen met buurlanden. 
Bolivia telt ongeveer negen miljoen inwoners, die 
een pluri-etnisch, multicultureel en multilinguïstisch 
geheel vormen. Bolivia is nog één van de zeldzame 
landen van  Latijns-Amerika waar de meerderheid 
van de bevolking uit inheemse volkeren bestaat 
(55%). Voor het eerst in de geschiedenis van Bolivia 
regeert een vertegenwoordiger van de inheemse 
meerderheid. 

Bolivia verenigt de schoonheid van de Andes én het 
tropisch  regenwoud.  De  belangrijkste godsdienst is 
het katholicisme. Spaans is een belangrijke voertaal. 
De bedrijvigheid op de drukke en levendige 
“ramada” (markt), het chaotische verkeer, de 
vriendelijke maar soms schuchtere mensen, de 
wondermooie muziek en dansen…  je zou op slag 
verliefd worden op dit alles.

Casa Main is gelegen in Santa Cruz de la Sierra (het 
tropische landsdeel). Het is een 
“hogar” (opvangtehuis) waar ongeveer 120 meisjes 
wonen. Straatkinderen, weesjes, misbruikte of 
mishandelde kinderen zijn welkom in dit 
opvangtehuis. De leeftijd varieert van 6 tot 18 jaar. De 
zustergemeenschap en vrijwilligers, die meer dan 
broodnodig zijn, staan samen in voor  de  opvoeding 
van de meisjes.

De kinderen van het hogar gaan in de buurt naar de 
school, de huiswerkbegeleiding gebeurt in het hogar. 
Als vrijwilliger sta je in voor de huiswerkbegeleiding, 
sport- en spelactiviteiten op vrije momenten,… Als 
vrijwilliger leef je mee op het dagritme van de 
kinderen en kan je zovele mooie momenten samen 
met hen beleven (het verjaardagsfeest, kerstmis in de 
zon, carnaval,…) Door de kansen op een betere 
opvoeding die het opvangtehuis biedt, kunnen de 
meisjes zichzelf en hun latere kinderen verweren 
tegen de nakende armoede. 
Je taken in het opvangtehuis bevinden zich tussen 
deze van opvoeder en eventueel leerkracht. De 
zustergemeenschap moedigt zeker eigen initiatieven 
aan zoals het organiseren van muzieklessen, het 
openhouden van een bibliotheekje,…
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De ervaring …

Ik verbleef ongeveer elf maanden in de bruisende 
hogar Casa Maín, waar ik vooral instond voor de 
huiswerkbegeleiding van de kindjes van het eerste 
leerjaar. 

Aangezien de schooldagen in Bolivia slechts halve 
dagen zijn, hield ik me in de voormiddag (als de 
meeste kinderen op school waren) bezig met het 
lesgeven aan kinderen die niet in de school 
ingeschreven waren. Na de middagmaaltijd hielp 
ik mee met de kleinste kinderen om hun kleren te 
wassen. In de late namiddag, na de 
huiswerkbegeleiding organiseerden we allerlei 
ontspannende activiteiten. ’s Avonds was er dan 
meestal tijd voor een partijtje basketbal (zorg maar 
dat je getraind bent, want het zijn echt keien in 
deze sport). 

Als vrijwilliger heb je ofwel je eigen kamer naast 
één van de slaapzalen van de kinderen ofwel 
verblijf je in een apart huisje dat op hetzelfde 
terrein van de hogar gevestigd is, dit huisje wordt 
eventueel gedeeld met een andere vrijwilliger.. 

Eten gebeurt samen met de zusters in de leefruimte 
van de gemeenschap, waar meestal tijdens het eten 
ook een stukje tv gekeken kan worden. Op 
speciale feesten eten de zusters, vrijwilligers en 
kinderen samen. Ook voor het gebruik van 
internet hoef je je geen zorgen te maken, want in 
Bolivia groeien de internetcafés als paddestoelen 
uit de grond. Voor een schappelijk prijsje kan je 
dus zonder al te veel problemen in de buurt van 
het hogar mails lezen en versturen. 

Tijdens het weekend, meestal op zaterdag, was er een 
vrije dag voorzien. Op die dag trok ik dan de grote 
stad van Santa Cruz in. De verbinding van het hogar 
met het centrum is het gemakkelijkst en het 
goedkoopste met de “micro” (kleine busjes). Op deze 
vrije dag heb je voldoende tijd om in de stad rond te 
kuieren en te genieten van de “rust”. 

Het was een wondermooie ervaring om zoveel moois 
(en soms ook minder moois) met deze formidabele en 
unieke kinderen te kunnen beleven. Ik draag elk van 
hen in mijn hart en blijf hopen dat ze zullen slagen en 
de kansen die ze krijgen met hun twee handen blijven 
grijpen. Misschien kan jij in de toekomst zien hoe ze 
het er nu van afbrengen… 

Nele Vermeulen VIDES-vrijwilliger

- Goed Spaans kunnen     

- Bereid zijn om in te staan voor de     
huiswerkbegeleiding van een bepaald 
leerjaar 


