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Inleiding

In januari schreven wij jullie over Pachachaca, 
de kinderen en de verschillende activiteiten die 
we met hen hebben ondernomen. 

Inmiddels, een half jaar verder, berichten we 
jullie graag over de laatste ontwikkelingen. Zo 
gaat het erg goed met de kinderen op school 
en hebben we ons programma voor ambulante 
hulpverlening verder uitgebreid. 

Veel leesplezier!
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https://web.facebook.com/PachachacaCalca

www.instagram.com/pachachaca.calca/



Kusi Kawsay



Kusi Kawsay

In januari schreven we al over de nieuwe 
school waar de kinderen sinds augustus 2018, 
dankzij een beurs, heen gaan. 

De naam Kusi Kawsay is een naam in de 
inheemse taal; Quechua, en betekent 
‘Blij Leven’.  

Deze naam maakt de school helemaal waar. 
Niet alleen vanwege de onderwijsmethode 
en de fijne sfeer, maar ook vanwege alle 
bijzondere activiteiten die er worden 
georganiseerd.



Zo worden ouders elke maand uitgenodigd om 
net als hun kinderen zelf workshops op school 
te volgen en op die manier mee te maken hoe 
het is om op Kusi Kawsay les te krijgen. 

Ook geven de kinderen elke maand een 
presentatie van datgene wat zij geleerd 
hebben, waarbij alle vakken aan bod komen 
en ook de ouders vaak worden uitgenodigd om 
actief mee te doen, bijvoorbeeld met zang en 
dans. 

In mei werd ook de verjaardag van de school 
uitgebreid gevierd. De kinderen verzorgden 
een geweldige dag met traditionele dans en 
theater. Aan alle ouders werd gevraagd om zelf 
iets te eten mee te nemen en met de andere 
ouders, de kinderen en hun leraren te delen.  
Met tien kinderen in zes klassen moesten er 
dus bij Pachachaca heel wat taarten gebakken 
worden! 



Kusi Kawsay is een echte Andes-school; dat 
wil zeggen dat kennis van en ervaring met 
tradities uit de Andes worden gestimuleerd. 
Zo werd op 21 juni Intri Raymi, het traditionele 
zonnewendefeest, op bijzondere wijze gevierd.

Traditionele dans- en muziekgroepen uit 
verschillende landen werden uitgenodigd en 
lieten de kinderen ook verder over de grenzen 
kijken. Zo waren er vertegenwoordigers van 
inheemse groepen uit Bolivia, Peru en Ecuador.



De kinderen mogen ook regelmatig op school 
kamperen of, als ze wat ouder zijn, een 
tweedaagse wandeltocht maken. 

Zo hebben Fernando en Edwin op school 
gekampeerd met hun klas, zijn Maria en 
Milagros naar Ancasmarca (de hooglanden 
van Calca) geweest en hebben de kinderen 
van de middelbare school bij hun mentor 
thuis gekampeerd, spelletjes gedaan en een 
kampvuur gemaakt. 

Joel mocht ook met een aantal leraren 
en leerlingen mee naar Qollur Riti, een 
pelgrimstocht naar een heilige gletsjer op 5300 
meter hoogte.



Een gezonde geest 
in een gezond lichaam



Sport: een gezonde geest in een 
gezond lichaam

Dankzij een bijdrage van Nederland konden 
de kinderen van Pachachaca dit jaar ook lid 
worden van een sportclub. 

Tijdens een bijzondere kerstviering van het 
programma SamenDoorSamen van stichting 
Hoedje van Papier voor statushouders in 
Rotterdam, haalden deelnemers een heel mooi 
bedrag binnen voor Pachachaca. Zij zetten 
hun eigen talenten in om ook de kinderen van 
Pachachaca de kans te geven om hun talenten 
verder te ontwikkelen.



Fernando, Edwin, Maria en Milagros zitten op een 
voetbal-academie. Walter, Grimaldo en Jaime 
spelen basketbal en hebben met hun team 
inmiddels ook een bronzen medaille gewonnen. 
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Programma voor ambulante 
hulpverlening en empowerment

Van maandag t/m vrijdag komen dagelijks 
30 kinderen na schooltijd onder begeleiding 
huiswerk maken bij Pachacaca. 

Op zaterdagen komen zij, samen met andere 
kinderen uit de buurt, spelen, nemen zij 
deel aan workshops en genieten zij een 
gezamenlijke lunch. Van deze kinderen krijgen 
wij vaak te horen dat het thuis niet altijd veilig 
is; veel kinderen zijn vaak alleen thuis, hebben 
continu honger en worden vaak geslagen. 

Omdat het niet mogelijk is al deze kinderen 
bij Pachachaca op te vangen én omdat we 
onze middelen liever inzetten t.b.v. preventie, 
hebben wij een programma ontwikkeld voor 
amulante hulpverlening. Een sociaal werkster, 
een psychologe en een advocaat werken als 
een team samen met de gezinnen van de 
kinderen, vaak alleenstaande moeders, om er 
gezamenlijk aan te werken dat de thuissituatie 
veiliger wordt, ook voor de ouders zelf. 



In veel gevallen hebben wij geconstateerd dat moeders 
er alleen voor staan en zij veel moeite hebben om rond 
te komen. In augustus zijn wij daarom gestart met het 
project Mujer Nueva (Nieuwe vrouw). Met dit project 
richten wij ons op moeders tussen 18 en 30 jaar die in 
zeer slechte economische en sociale omstandigheden 
leven. 

De vrouwen zijn niet of minimaal opgeleid, werken 
binnen de informele economie en hebben geen vast 
inkomen. Vanwege hun situatie zijn zij genoodzaakt 
creatief te zijn in het zoeken van overlevingsstrategieën 
wat zich vaak uit in het wassen van kleding of het werken 
in een chichería (informele plek waar maisbier wordt 
geschonken- vaak plekken waar veel dronken mannen 
rondhangen, waaraan de vrouwen en kinderen worden 
blootgesteld). 

Andere vrouwen proberen rond te komen van de verkoop 
van snoep of andere zelfgemaakte producten. Zij werken 
veel uren (vaak tussen 10 en 12 uur per dag), meestal 
op straat, zodat zij kunnen voorzien in de belangrijkste 
behoeften van hun gezin. 

Met dit nieuwe project willen wij samen met deze 
moeders mogelijkheden creëren voor een betere, 
zelfstandige toekomst. 

Om dit te realiseren organiseren wij cursussen die 
gericht zijn op het creëren van nieuwe producten en 
het verbeteren van de producten die de moeders tot op 
heden produceren en verkopen. Het gaat hierbij om de 
bereiding van brood- en banketbakkersproducten en 
natuurlijke medicijnen aan de ene kant en het smeden 
van zilveren sieraden aan de andere kant. 

Ook worden de vrouwen getraind op het gebied van 
kwaliteit, originaliteit en marktgerichtheid. De verkoop 
van de producten op verschillende strategische plekken 
in Calca en in Cusco vergroot de mogelijkheden om de 
producten tegen eerlijke prijzen en onafhankelijk van 
tussenhandelaren op de markt te brengen. 

In augustus is een groep van tien moeders gestart met 
workshops gericht op het vervaardigen van brood- en 
banketbakkersproducten en natuurlijke medicijnen. Op 
deze manier kunnen zij elkaar op ongedwongen wijze 
beter leren kennen en kunnen zij al op korte termijn hun 
producten verkopen. Zo zullen zij op 18 augustus op een 
ambachtelijke markt hun producten verkopen. 

De komende maanden zal de groep worden uitgebreid 
en geformaliseerd. Wij zien er enorm naar uit dit 
project verder uit te breiden te komende tijd en zo de 
situatie van de vrouwen hier te helpen verbeteren, 
wat uiteindelijk ook zijn invloed zal hebben op de 
leefomstandigheden van de kinderen.


