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Welkom
Voor u ligt het zesde nieuwsbericht van Chakana, de Nederlands/Boliviaanse ontwikkelingsorganisatie die sinds 2002 agroecologische en sociaal-economische projecten uitvoert ten behoeve van en samen met inheemse indianengemeenschappen in de
hooglanden van Bolivia. Op twee kantjes A4 brengen wij u weer volledig op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen van
de afgelopen maanden.

Chakana is nergens zonder haar donateurs!
Uw bijdrage is nog steeds hard nodig op GIRO 29 39 127, t.n.v.
Chakana te Amsterdam
Wie nu stort, draagt bij aan de bouw van het Nijverheidscentrum en
aan de irrigatieprojecten.
NB: Chakana hoeft sinds begin 2006 geen schenkingsrecht meer te
betalen over giften! En u kunt uw giften aftrekken van de belasting.

Project technische assistentie afgerond

Stagiaire Hindertje als een vis in het water
Hindertje Heemstra, die op 1 september in Bolivia met haar stage voor
Chakana begon, heeft het prima naar haar zin. Ze doet onderzoek naar
het gebruik van internationale netwerken om de positie van Chakana
te kunnen versterken. Ze ontvangt daarvoor bezoekers op het
Chakana-kantoor in La Paz, en zoekt contact met internationale
organisaties om te kijken of samenwerkingsverbanden mogelijk zijn.
Uiteraard trekt ze ook zo nu en dan de hooglanden in om de projecten
te bekijken die Chakana in gang heeft gezet en begeleidt.
“Ik ben erg onder de indruk van de armoede, het gebrek aan educatie
en het gebrek aan organisatie”, zegt Hindertje. “De mensen zijn erg
bezig met overleven.” Ze merkte hoe moeilijk het af en toe is om de
mensen te mobiliseren samen een project op te pakken. Gelukkig
spreekt ze inmiddels aardig Spaans waardoor de communicatie nu een
stuk beter verloopt.
Had ze het in het begin nog wel eens moeilijk, nu voelt Hindertje zich
als een vis in het water. Vooral met de vrouwen heeft ze goed contact.

De inzet twee jaar geleden: de lokale bevolking
leren hoe ze in gebouwde kassen groente kunnen
verbouwen. Het resultaat twee jaar later: drie
oogsten per jaar met in totaal tien verschillende
groenten, en kennis bij de bevolking die onverkort
kan worden doorgegeven aan volgende generaties.
Het project Technische assistentie in Kishuarani en
Patascachi is eind december met succes afgerond.
De lokale bevolking heeft nu alles in huis om
zelfstandig groenten te verbouwen.

Nieuwe mensen

Bestuur
Nieuw bestuurslid in Nederland is Ester Veldhuis. Zij heeft vele jaren in
Bolivia gewoond en werkt nu sinds enige jaren bij Novib in Den Haag.

In de tweede helft van 2005 zijn er meerdere
nieuwe mensen bij de werkzaamheden van
Chakana in Nederland betrokken geraakt. Elke
persoon draagt met veel enthousiasme bij vanuit
eigen kennis en ervaring. Allereerst is er Joost van
Rooy die als promotiestrateeg het centrale team
van Hilvert Timmer, Heidi van Hoof en Michiel
Hulsman is komen versterken. Frank Dijkstra
neemt de boekhouding voor zijn rekening.
Daarnaast zijn er de Boliviaanse Paula Lopera, de
Spaanse Maria Cabillas en vanuit Spanje Livia
Garcia die helpen bij de revisie van Spaanse
teksten. Alexandra Cichecki doet de vormgeving,
Laura Schweig schrijfklussen, Bas Lagerveld de
belastingen, Manuel Cohen de revisie van Engelse
teksten en Olle de Zwart doet de website werken.
Omdat al het werk van Chakana gebeurt naast
fulltime banen is de inzet van veel mensen nodig
om steeds een stapje verder te komen.

Eerste steen nijverheidscentrum gelegd
De bouw van het nijverheidscentrum in Achocalla is begonnen. Voor de uitvoering van het project is een bouwmeester
aangenomen, die samen met zijn hulpje in een zelfgebouwd huisje op het bouwterrein woont. Begin oktober is de eerste steen
gelegd, nadat strubbelingen met de gemeente waren opgelost en het onbegrip bij enkele inwoners was weggenomen.
Dat ging niet zonder slag of stoot. Een deel van het rotsige en dichtbegroeide terrein is geëffend met een graafmachine die door de
gemeente ter beschikking was gesteld. Een deel is nog steeds niet te bebouwen, omdat niet lang genoeg van de graafmachine
gebruik kon worden gemaakt. De samenwerking met de gemeente is daardoor onder druk komen te staan. De gemeente kwam al
vaker op beloftes terug, waarna Chakana heeft besloten het project samen met projectpartner Van Malsen Foundation, zonder
steun van de gemeente af te maken.
Een ander probleem waar de organisatie tegenaan liep was de medewerking van de vrouwen zelf. Niet alle vrouwen begrepen
waarom zij allemaal moesten meehelpen met de werkzaamheden. Tijdens een bijeenkomst, belegd door de Van Malsen
Foundation, is nog eens goed uitgelegd wat de bedoeling was. Nu draagt iedereen zijn of haar steentje bij. Het nieuwe centrum zal,
als het klaar is, het bruisend nijverheidscentrum van de regio zijn, waar aloude weeftechnieken nieuwe leven wordt ingeblazen.
Twee lokale vrouwen zullen als docent worden aangenomen om de vrouwen het weven opnieuw te leren.

Lezingen
Uitvoerend bestuurslid Hilvert
Timmer is gevraagd om deel te
nemen aan een twee jaar durend
programma over Bolivia,
georganiseerd door de protestantse
kerken in het Drentse Roden. In
november heeft hij daartoe een
lezing gegeven over het werk van
Chakana in een sfeer waarin hij heeft
geprobeerd om de culturele
verschillen voelbaar te maken.
Bovendien vond er vanuit Chakana
een verkoop plaats van Boliviaans
handwerk dat is gemaakt in de
dorpen waar Chakana haar projecten
opzet. In maart/april verzorgt
Hilvert Timmer in Roden een cyclus
van drie intensieve workshops c.q.
discussie-bijeenkomsten plaats.
Opgave hiervoor kan via Chakana.

Hola Hernán

- Hola Hernán. Graag willen we je een paar korte vragen stellen waar mensen in
Nederland benieuwd naar zijn
H: Prima. Ga je gang.
- Gaat samenwerking met de lokale bevolking altijd goed?
H: Altijd? Nee, dat niet. Soms is het voor sommige mensen niet helemaal duidelijk
waarom ze mee moeten werken, wat de voordelen zijn van een project. Als we dan
een bijeenkomst beleggen om de bedoelingen nogmaals toe te lichten, dan gaat het
meestal weer goed. We houden zo goed mogelijk een vinger aan de pols om
iedereen voor het werk te blijven motiveren.
- Als Chakana het dorp verlaat, houdt een project dan op te bestaan?
H: Dat is beslist niet de bedoeling. Er is een aantal condities dat wij stellen voordat
we met een project beginnen. Juist om het project van de bevolking te laten zijn. Zo
werken we allereerst alleen op aanvraag van een gemeenschap. We gaan vervolgens
goed kijken in het dorp. Via gesprekken met de inwoners en bezoeken aan de
akkers bekijken we wat de problemen zijn en hoe we deze zouden kunnen oplossen.
We geven hier in het dorp een uitgebreide voorlichting over, aan zowel mannen als
vrouwen. We geven daarbij duidelijk aan dat we alleen werken met families die
daar bereidwillig toe zijn. Al deze families bouwen vervolgens zelf mee aan het
project en ze krijgen verantwoordelijkheden. Met deze middelen hopen we dat het
project van de dorpelingen zelf wordt. We streven dus naar duurzaamheid.
- Bedankt voor je antwoorden.
H: Graag gedaan.

Irrigatie Monte Rojo en Achocalla op schema
Gefinancierd door de Duitse ambassade in Bolivia, werkt de bevolking van Monte Rojo (provincie Chuma) aan een irrigatieproject.
Bovenop de berg wordt een watertank gebouwd, van waaruit een irrigatiekanaal wordt gegraven dat alle lager liggende
akkergronden van water kan voorzien. Ook hier is het terrein lastig begaanbaar; het bergachtige gebied is rotsig en dichtbegroeid.
Toch ligt het werk geheel op schema: mannen en vrouwen werken gezamenlijk en enthousiast aan dit project.
Ook in Achocalla zet men de schouders eronder, met financiële hulp van de gemeente en van de internationale NGO Caritas. De
beide irrigatiekanalen daar vorderen gestaag. Omdat het regenseizoen eraan komt maakt de bevolking haast met de bouw van de
opslagtanks en het graven van de kanalen. Het werd nog even spannend omdat de gemeente nogal lang op zich liet wachten met
de beloofde financiering. Dat is nu allemaal rond en de verschillende dorpen zijn eensgezind en goed georganiseerd bezig met de
uitvoering van dit project.
Bezoek onze website www.chakana.nl voor de nieuwste berichtgeving over projecten en ontwikkelingen in de organisatie.
Contactpersoon NGO Chakana: Hilvert Timmer, hilvert@chakana.nl, 020-6830918

