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Dankbare studenten in de pen  
Zomaar eventjes 46 brieven van beursstudenten landden 
op mijn bureau: een tijdrovende bezigheid om die alle 
door te nemen. Maar wat zorgen ze voor een fantastisch 
gevoel! Wat een positieve energie stralen die studenten 
uit en hoe immens dankbaar zijn ze voor de geboden 
kansen! Voor hen is het een wonder dat er iemand aan 
de andere kant van de wereld om hen geeft en hen 
daadwerkelijk steunt. 

Uiteraard vallen de woorden ‘corona’ en ‘covid’ heel 
vaak. Ze vertellen over hun vaccinaties en sommigen 
schrijven over besmette en overleden familieleden. De 
lange periode met virtuele lessen mag nu wel eindigen: 
ze willen weer échte lessen in een écht klaslokaal met 
échte interactie tussen lectoren en studenten. Voor prak-
tijkgerichte opleidingen was het een moeilijke tijd. Ik lees 
over practica in de labo’s die dan toch mochten plaats-
vinden mits heel strikte gezondheidsvoorschriften. 

Een meisje vertelt ook terzijde dat ze smoorverliefd is op 
een student rechten, maar dat ze er wel voor zorgt dat 
haar studie daar niet onder lijdt. Wat tof om ook eens 
zoiets te mogen lezen. 

Eerlijk zijn ze ook. Iemand schrijft dat ze bepaalde lessen 
moest missen wegens overlappende uurroosters. Een 
ander vertelt dat de nevenactiviteiten wat teveel aan-
dacht opslorpten, waardoor de punten wat minder wa-
ren … maar ze heeft haar lesje wel geleerd en is voort-
aan enkel nog tevreden met meer dan 70%. 

Vaak is het even zoeken om hun studierichting te achter-
halen. Dat lukt trouwens maar bij 2 van de 3. De anderen 
spreken over hun ‘universitaire studies’ (zonder te specifi-
ëren) en welk semester ze momenteel doormaken. Toch 
passeert een hele waaier studierichtingen de revue: bur-
gerlijk ingenieur, industrieel ingenieur metallurgie, produ-
cer-uitgever-cineast, biochemie, dierengeneeskunde-
veeteelt, verpleegkunde, internationale handel en boek-

houden, ingenieur voeding, 
apotheekwetenschappen, 
sportleerkracht, fysiothera-
peut, laborant, architec-
tuur, grafisch ontwerp, ge-
neeskunde, … 

Heel wat studenten volgen 
de cursus Engels bij Niño 
Feliz. Wat ze op school leren 
is louter basiskennis en blijk-
baar is de aanvullende cur-
sus bij de Stichting een wel-
kome uitbreiding. Ze zijn er 
van overtuigd dat dit hun 

toekomstmogelijkheden verruimt en hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot. 

En dan zijn er nog de persoonlijke verhalen over hun 
voorbije zomervakantie (december-januari-februari). 
Ook in Bolivia krijgt het Kerstfeest (Navidad) veel aan-
dacht en het is duidelijk een tijd om de familiebanden 
nauwer aan te halen. Hun uitstapjes tijdens de vakantie 
beperken zich meestal tot korte trips buiten de stad … Uit 
alles blijkt dat zij met veel minder tevreden zijn dan onze 
westerse jeugd. En voor een extraatje doen ze zelf wel 
een inspanning. 

Wat blijft ‘hangen’ is hun gemeende dankbaarheid om-
dat ons systeem van de studiebeurzen een hele genera-
tie arme maar getalenteerde jongeren kansen biedt, 
kansen die zij met beide handen grijpen! Hun vitaliteit en 
de veerkracht die zij aan de dag leggen om te studeren 
én hun gezin vooruit te helpen is bewonderenswaardig. 
Betere ontwikkelingshulp kan ik niet bedenken. 

Marc Tassaert 



 

NiñoÊFelizÊÊ‘happy child be er future’                 www.ninofeliz.be

Muziek, dans en tekenen 
geeft kinderen vleugels! 

SommigeÊmensenÊfronsenÊdeÊwenkbrauwenÊwanneerÊzeÊvernemenÊdatÊNiñoÊFelizÊookÊin-
zetÊopÊdeÊar s ekeÊontwikkelingÊvanÊdeÊpetekinderen.ÊTochÊisÊditÊini a efÊeenÊbelangrijkeÊ
schakelÊ inÊhunÊpersoonlijkheidsontwikkeling.ÊOmÊditÊ teÊva enÊ isÊwatÊextraÊachtergrondÊ
wellichtÊnietÊoverbodigÊ… 

DEÊBOLIVIAANSEÊREALITEIT 
In Bolivia zijn kinderen schoolplichtig van 6 tot 13 
jaar. Voeg daarbij dat ze slechts halftijds naar 
school moeten en je begrijpt dat het studieniveau 
er niet kan tippen aan ons westers onderwijs. Een 
randverschijnsel van dit systeem is de vele vrije tijd 
waarover Boliviaanse kinderen en jongeren be-
schikken. Hoe vullen zij die in?  

 

KINDERARBEID 

Werken is al vanaf 10 jaar toegelaten en eens de 
twaalf voorbij kunnen de jongeren er al met een 
vast contract aan het werk.  

Binnen de gezinnen van Niño Feliz zijn er veel huis-
houdens die met moeite de eindjes aan 
elkaar kunnen knopen. Vaak gaat het om 
éénoudergezinnen waar mama de taken 
van kostwinner en gezinshoofd combineert. 
En dan helpen alle beetjes. Zodra ze de kin-
deren iets kunnen laten bijverdienen, sturen 
ze die de straat op: fruit, snoep, drankjes of 
eender wat verkopen, als het maar iets op-

brengt. Zo worden kinderen van jongs 
af aan betrokken bij het verzamelen 
van het gezinsbudget … 
 

 

STRAATKINDEREN 

Voor de overige vrije tijd zijn de mogelijkheden be-
perkt. Ja, er zijn sportclubs om bij aan te sluiten. 
Maar evengoed komen die kinderen terecht in 
straatbendes, waarvan je niet al te veel positiefs 
moet verwachten. Santa Cruz is immers de Bolivi-
aanse stad met het grootste aantal straatkinderen. 
Zo’n 10 000 kinderen worden er verwaarloosd! 
Voeg daarbij dat 1 op de 3 kinderen in armoede 
opgroeit en het plaatje wordt stilaan duidelijk. 

 

In dergelijke omstandigheden  
probeert het team van Niño Feliz  

de kinderen en jongeren  
op een degelijke manier op te vangen. 

 

STUDIEBEGELEIDING  
Door de kinderen te begeleiden in hun studies pro-
beren opvoeders en leerkrachten het opleidingsni-
veau van onze jongeren op te krikken. Huiswerk en 
studietaken worden onder begeleiding gemaakt 
en kinderen met leerproblemen krijgen een aan-
gepaste therapie van hun psychopedagoog (soort 
logopedist). 

InÊhetÊtheater:ÊkinderenÊvanÊonzeÊkunstateliersÊlatenÊtrotsÊhunÊschilderijenÊzien. 
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KUNSTATELIERS 
In 2004 worden de eerste kunstateliers opgestart: 
folkloristische muziek, koor en blokfluitensemble, 
een dansatelier en een theatergroep. In 2005 komt 
daar een strijkensemble bij en zo’n 5 jaar geleden 
wordt ook een teken- en schilderatelier opgestart. 
Hiermee komen we tegemoet aan de nood aan 
degelijke en verantwoorde vrijetijdsbesteding.  

TALENTENJACHT 
Wegens het beperkte onderwijs blijven heel wat 
creatieve talenten immers onontdekt. Onze kunst-
ateliers staan open voor alle kinderen met een pe-
terschap en we stimuleren hen om eraan deel te 
nemen. Zo ontdekken we de plaatselijke Van 
Gogh, de Boliviaanse André Rieu, de Maria Callas 
of de Placido Domingo van Santa Cruz … Sommi-
gen maken er zelfs hun beroep van en worden 
muziekleraar of professioneel orkestmuzikant.  

 

ZELFBEELD 
Eén zaak staat vast: voor vele kinderen en hun ge-
zinnen gaat hiermee een heel nieuwe wereld 
open. Plotseling zijn ze iemand van betekenis en 
krijgt hun zelfbeeld een enorme boost.  
Marie-Christine Viaene getuigt: 
 
 

“Ik zag hoe in zichzelf gekeerde, schuchtere kin-
deren na afloop van de voorstelling een metamor-
fose ondergingen en, fier dat zij dit hadden ge-
presteerd, de zaal in kwamen. Het zelfbeeld van 
deze arme mensen is heel laag en wij leveren 
enorme inspanningen om hen te doen beseffen 
dat ze ‘iemand’ zijn. Ik heb ouders gezien met 
ogen vol vreugdetranen bij het aanschouwen van 
hun kinderen die daar met volle overgave zongen 
en met zoveel talent dansten. Ik ben ervan over-
tuigd dat de kunstateliers véél vruchten opleveren, 
zowel voor de kinderen als voor hun familie.” 
 

JAVIER, EREGAST OP 9 OKTOBER 
Eén van de vioolleerlingen van het eerste uur bleek 
een echt natuurtalent te zijn. Javier Barja zette dan 
ook zijn vioolstudies verder aan het conservatorium 
en werd professioneel violist en leraar. De liefde 
bracht Javier naar Europa. Momenteel woont en 
werkt hij in Duits-
land en hij maakt 
graag de trip naar 
Brugge voor de 
viering van 30 jaar 
Niño Feliz.  

 
 

WORD PEETOUDER 
Als peetouder verander je de wereld 

Als peetouder schenk je een kind kansen die het 
anders nooit zou krijgen, geef je een gezin en een 
gemeenschap het geloof dat er een betere we-
reld is, help je de kloof tussen arm en rijk te over-
bruggen, toon je dat er een andere weg mogelijk 
is dan louter egoïsme en materialisme ... kortom:   
je geeft de wereld, ginds en hier, een toekomst! 

PEETOUDERSCHAP VAN EEN KIND / JONGERE:        
25 euro/maand 

PEETOUDERSCHAP VAN EEN STUDENT:                     
50 euro/maand 

PEETOUDERSCHAP COMEDOR PADRE LUCAS:        
15 euro/maand 

Ieder peetouderschap komt in 
aanmerking voor een fiscaal 
attest waardoor 45% van je 
steun in mindering komt via je 
belastingaangifte. 

Ontdek alles over onze drie 
types peetouderschappen 
op www.ninofeliz.be.  

HetÊenthousiasteÊpubliekÊgingÊhelemaalÊuitÊz’nÊdakÊ... 
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MetÊuwÊsteunÊdoenÊweÊgrootseÊdingen 

IBANÊBE83Ê7374Ê1403Ê2015 
Niño Feliz kan u een fiscaal a est bezorgen als het jaartotaal van uw gi en 40 euro     
of meer bedraagt, waardoor u recht hebt op een belas ngvermindering van 45%. 

NiñoÊFelizÊvzwÊ|ÊÊWesternieuwwegÊ80ÊÊ|ÊB-8490ÊVarsenareÊÊ|ÊÊTÊ050Ê732Ê732ÊÊ|ÊÊinfo@ninofeliz.be 

www.ninofeliz.beÊÊ|ÊÊh ps://www.facebook.com/ninofelizbelgiumÊÊ|ÊÊh ps://www.instagram.com/ninofelizbelgium 

REDACTIE: Pater Luc Casaert, Marie-Christine Viaene, Nik Grymonprez en Marc Tassaert 

Heet van de naald 
In vorige publicaties kon je al lezen dat de werking van Niño Feliz zich gedeeltelijk verplaatst naar de buitenwijk 
Paititi. In het stadscentrum worden woonwijken van de arme bevolking immers massaal aangekocht door bouw-
promotoren die er moderne buildings neerplanten.  

Hierdoor moesten al eerder enkele comedores dicht. Zo werd het gebouw van ‘Agua Viva’ reeds verhuurd aan 
een kinderopvang. Recent is ook de afdeling ‘Los Batos’ verkocht.  

Met de opbrengst konden we een gunstig gelegen perceel bouwgrond aankopen in de wijk Paititi. Het grenst 
aan de Comedor Padre Lucas. Omdat die te veraf ligt van de centrale vestiging van Niño Feliz, willen we daar 
dezelfde diensten ontplooien: geneeskundige zorg, studiehulp, degelijke opvang en opvoeding van de kinderen 
en jongeren via workshops en ateliers. De uitbouw van het nieuwe complex wordt dus een uitdaging voor de na-
bije toekomst. De opbrengst van ‘Viva Bolivia’ op 9 oktober gaat alvast die richting uit! 

Samen met deze ‘¡El Vive!’ ontvang je de uitnodiging voor dit niet te missen verjaardagsfeest. Pater Luc en Marie-
Christine Viaene hopen je daar te ontmoeten. Bestel alvast je tickets via de online-link! 

Comedor Enrique Bujold eindelijk terug veilig 
Santa Cruz situeert zich in het tropische gedeelte van 
Bolivia en heeft dan ook een vochtig klimaat. Wat wij 
zwoel weer noemen, is daar heel gewoon: niet enkel 
lastig om in te werken, maar ook noodlottig voor de ge-
bouwen. Die eisen méér onderhoud en moeten vaker 
worden geschilderd. Ondanks die extra zorg dringen 
structurele werken zich soms op … 

Zo was dit het geval bij de comedor Enrique Bujold. Het 
traditionele dakgebinte van de oudste vleugel begaf 
het: zo lek als een zeef én bouwvallig. Gevaarlijk en on-
veilig. Hier kon enkel een totaalrenovatie helpen. De 
dakconstructie van bamboe en de vochtige muren wer-
den dan ook gesloopt en een moderne nieuwe vleugel 

werd opgetrokken. Die biedt nu plaats aan de keuken 
en de nieuwe eetplaats. 

De ‘jongere’ vleugel blijft behouden en wordt intensief  

 

 

gebruikt voor ouderbijeenkomsten, workshops, klaslo-
kalen en arte. De inrichting moet nog verder worden 
afgewerkt. Ook dat heeft zijn prijskaartje … 
 

En ja, ook hierbij kun je ons helpen. Elke gift, groot 
of klein, maakt een verschil! 

BouwvalligeÊdakconstruc eÊenÊ
onstabieleÊvoch geÊmuren. 

NieuweÊvleugel,ÊnaastÊdeÊrealisa eÊuitÊ2014:Ê
soliedeÊgewelvenÊ... 

DeÊnieuweÊeetzaalÊisÊinmiddelsÊinÊgebruikÊenÊdoetÊookÊ
dienstÊalsÊstudieruimte. 


