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Niño Feliz hielp ons overleven 
“Wij zijn de familie Velasco Salvatierra. Met drie kin-
deren en een man met een zwakke gezondheid is 
het dagelijks harken om rond te komen. Via mijn 
mama -die Niño Feliz kent dankzij hun programma 
voor diabetici- kwam ik bij de Stichting terecht.  

Het is een enorme hulp voor mij dat de kinderen 
gesteund worden met een peterschap. Naast de 
hulp bij hun studie, krijgen de jongens dagelijks 
voeding in de comedor (eetzaal) en de kleinste 
helpen ze via het melkpoeder-programma. Dat 
verlicht de kost van mijn huishouden enorm.  

Tijdens de lockdown kreeg ik godzijdank maande-
lijks een voedselpakket: rijst, suiker, noedels, bonen, 
linzen, olie enz. Ze hielpen ons werkelijk overleven, 
want ik kon nergens heen, ook niet naar mijn werk.  
Wij zijn zeer dankbaar!” 

Drie uur op de fiets voor voedsel 
“Ik ben María Alejandra Vanegas en ik woon in 
een zuidelijke wijk in Santa Cruz, vrij ver van Niño 
Feliz (op zowat 1 uur fietsen). Toen ik in moeilijkhe-
den zat, wezen vrienden me de weg naar Niño Fe-
liz. Mijn hulpvraag werd er meteen beantwoord en 
nu zijn 3 van de 5 kinderen gesponsord: 2 met een 
peterschap studie en de kleinste met poedermelk. 

Tijdens de lock-
down stond ik er 
alleen voor. Mijn 
man had proble-
men en de voedsel-
voorraad was op. Ik 
mocht bij de Stich-
ting een voedsel-
pakket ophalen en 
verwachtte me aan 
één boodschap-
pentas, maar het 
was heel wat meer 
en het kostte me 
moeite en tijd om 
alles op de fiets 
mee te krijgen. Drie 
uur was ik onder-
weg. Maar wat was 
ik God en de Stichting dankbaar voor zoveel hulp.”  

“De hulp van Niño Feliz was een zegen” 

Voedselhulp blijft nodig 
Omdat honger een onrecht is en de ontwikkeling 
van kinderen belemmert, blijft het noodzakelijk in 
te zetten op gezonde voeding. 

Daarom bouwden we een nieuwe comedor en 
werd er een tweede vernieuwd, om de kinderen 
hun dagelijkse volle maaltijd te kunnen aanbie-
den. Daarom ook blijft ons melkpoederprogram-
ma belangrijk en staan we steeds klaar om 
voedselhulp te bieden aan mensen in nood. 

Katerine getuigt: “Ik weet echt niet hoe ik het 
anders had kunnen redden.”� 
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Om de sociale vorming van de jongeren te bevor-
deren, is er een heel aanbod aan workshops. Die 
gaan maandelijks door in en rond de comedores.  

Een belangrijke workshop is “Mis Sueños” – ‘Mijn 
Dromen’ – waar de jongeren hun toekomst probe-
ren uit te stippelen. Via zelfreflectie maken ze een 
lijstje van hun sterktes en zwaktes, en dromen ze 
van wat ze graag willen verwezenlijken in hun le-
ven. Deze combinatie brengt hen op het goede 
spoor voor een beroepskeuze. 

Maar we leven niet enkel om te werken. Dus wordt 
ook gedroomd van de liefde en nagedacht over 
een toekomstig gezinsleven. Ook dit is belangrijk, 
ook hier is een deugdelijk plan nodig: willen ze la-
ter een eigen woning, willen ze een partner, kiezen 
ze voor kinderen, enz.  

Deze planning is eigenlijk vrij nieuw voor de Bolivia-
nen, die van nature uit heel spontaan zijn in de 
omgang en van het warmbloedige type. Dat resul-
teert nog al te vaak in tienerzwangerschappen en 
grote gezinnen, waardoor de armoede nog schrij-
nender wordt. Het hoge machogehalte van de 
mannen in combinatie met een gebrekkig verant-
woordelijkheidsbesef leidt vaak tot éénoudergezin-
nen, waarbij de mama alleen achterblijft met de 
zorg voor de kinderen. Ook hier is dus werk aan de 
winkel. Er wordt dan ook volop ingezet op een har-
monieuze samenleving binnen het gezin. 

Recente studies wijzen uit, dat een dergelijke plan-
ning inderdaad resultaat geeft: er is veel meer 
aandacht voor een degelijke opleiding en een 
echte job en het aantal geboortes blijft bij de 
meeste gezinnen beperkt tot 1 à 3 kinderen. Dit zijn 
vast en zeker stappen in de goede richting om 
aan armoede te ontsnappen.  

 

Gezinnen met een vast inkomen kunnen immers 
een regelmatig bestaan leiden, kunnen zich een 
normale woning veroorloven en krijgen veel min-
der te maken met stresssituaties. Huiselijk geweld 
blijft uit en ook alcohol en drugs – middelen om de 

COMEDORES GEVEN VOEDSEL VOOR LICHAAM EN GEEST 

SAVE THE DATE! 
Ruim 30 jaar geleden hielden we Niño Feliz België boven 
de doopvont. 30 jaar vol uitdagingen en bijzondere ontmoetin-

gen, 30 jaar waarin we duizenden kinderen en hun gezinnen kon-
den helpen. Dat willen we niet ongemerkt laten voorbijgaan.  

Daarom nodig ik u graag uit om deze mijlpaal samen te vieren op 
zondag 9 oktober 2022 met een nieuwe Viva Bolivia: een 

concert met Jeugdkoor Fioretti en Ingeborg, doorspekt met 

korte getuigenissen en live-contact met Santa Cruz, om tenslotte 
het glas te heffen op deze 30-jarige intense samenwerking tussen 
België en Bolivia.  

Feestadres: Auditorium van het Sint-Lodewijkscollege Brugge. Uw 
uitnodiging volgt. Ik kijk er naar uit om u daar te ontmoeten. 

Marie-Christine Viaene, voorzitster Niño Feliz België 
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TERUGBLIK OP DRIE WEKEN SANTA CRUZ 

Beste vrienden 
 

Nu ik terug in België ben, neem ik graag nog even de tijd om 
te vertellen over de bijzondere periode die ik in Bolivia beleef-
de.  Niets loopt er als gepland, maar dat maakt het net boei-
end. Wanneer we een video willen opnemen, passeert er net 
een traditionele stoet en als het eigenlijk tijd is voor administra-
tie komt er een dankbare mama haar verhaal vertellen. 

De dagen waren daardoor opnieuw veel te kort, maar ik kom 
thuis met een gevuld hart. Natuurlijk ga ik naar Bolivia om te 
evalueren en administratie af te handelen, maar het is door 
mensen te ontmoeten en families te bezoeken dat ik de echte 
noden leer kennen. 

 

Aangrijpende familiebezoeken 

Vele gezinnen maken een onuitwisbare indruk. Ze leven in de 
moeilijkste omstandigheden maar blijven er elke dag voor 
gaan. De ouders werken hard en de kinderen proberen door 
goede schoolprestaties de armoedespiraal te doorbreken. 
Zelfs al wonen ze met zes in één kamertje. Hun moed is bewon-
derenswaardig en de dankbaarheid naar Niño Feliz is enorm. 
De familie hier op de foto bijvoorbeeld kan dankzij werkkapi-
taal een goed draaiend eetstalletje voor hun huis uitbaten. 

 

Van straatjongen tot universiteitsstudent 

Het leven van Daniel liep niet over rozen. Zijn zusjes en hij werden zwaar 
mishandeld.  Daniel belandde al jong op straat, zijn twee zussen werden 
geadopteerd door een Nederlands gezin. Uiteindelijk kwamen ze via 
Facebook weer met elkaar in contact en vroeg de familie mij om Daniel 
te helpen. Ik ontmoette hem en zag zijn potentieel. Ondanks dat ieder-
een in Bolivia het afraadde, wou ik hem toch ondersteunen. Het werd 
een lange weg om hem van de straat en z’n gameverslaving af te krij-
gen. Maar Daniel zette door en onlangs slaagde hij voor het toelatings-
examen rechten aan de universiteit! 
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REDACTIE: Pater Luc Casaert, M-C. Viaene, N. Grymonprez, L. Ghyselen en M. Tassaert 

Premio Van der Elst & Ollevier 

Om de hardwerkende studenten aan de hogeschool 
en de universiteit een extra duwtje in de rug te geven, 
wordt elk jaar de Premio uitgereikt. De meest regelmati-
ge en best presterende studenten worden in de bloe-
metjes gezet. Tijdens de uitreiking vertelden veel jonge-
ren over hun leven en de dankbaarheid voor hun peet-
ouders. Het was heel pakkend om hun verhalen te    
horen. 
 

 

Rolstoelen voor kinderen met een beperking 

Dankzij een donatie van Mivalti uit Tielt konden we een aantal rol-
stoelen voor kinderen met een beperking aankopen. De problema-
tiek rond waterhoofdpatiënten is groot in Bolivia. De kinderen kunnen 
niet spreken of stappen, waardoor de mama’s hun tienerzoon of –
dochter moeten dragen. Het was erg ontroerend om te zien hoe blij 
de kinderen waren met de rolstoel. Hoewel ze het niet konden zeg-
gen, sprak hun grote glimlach boekdelen. 

 
 

Een charmante afsluiter 

Op een van de laatste dagen beleefden we 
een prachtige avond met de equipe. On-
danks alle moeilijkheden, kunnen Bolivianen 
feesten als de besten. Alle 50 medewerkers 
hadden zich in groepjes verdeeld en brachten 
toneel en muziek. Het was een echt spektakel 
met een minimum aan materiaal. Hun creativi-
teit en plezier waren schitterend om te bele-
ven! 

 

Ik wil de Boliviaanse equipe uit de grond van mijn hart bedanken voor de mooie tijd. Zonder hun engage-
ment was Niño Feliz nooit geworden wat het vandaag is. Ook u wil ik danken: om mijn verhalen te lezen, 
om aan de kinderen te denken en om Niño Feliz te steunen. 

 

Marie-Christine Viaene 
Voorzitster Niño Feliz België 


