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Beste lezers 

 

Hier is de ¡El víve!-nieuwe stijl. Met dit driemaandelijkse tijdschrift willen wij het jaar rond met u in contact blij-
ven. De vele info wordt dan ook gespreid over 4 nummers: zo blijft u echt op de hoogte.  

De meeste items brengen wij sowieso in het septembernummer. Om de kosten wat te beheersen, wordt ook 
geregeld verwezen naar de website www.ninofeliz.be: die staat immers bol van de informatie. Wij hopen dat 
u deze nieuwe aanpak kunt appreciëren en wensen u alvast veel leesgenot. 

PS: ¡El vive!-nieuwe stijl heeft ook een digitaal zusje dat graag met u communiceert via e-mail.                                  
  U kunt uw e-mailadres makkelijk doorgeven via info@ninofeliz.be. Bedankt. 

 

Het redactieteam  

Een comedor - een soort kantine of 
restaurant voor minderbedeelde 
kinderen - kan maar functioneren in 
de nabijheid van de armenwijken. 
Die vind je aan de rand van de stad, 
ver van de oorspronkelijke buurthui-
zen van Niño Feliz. Een nieuwe vesti-
gingsplaats drong zich op: de kin-
deren en jongeren konden onmoge-
lijk de afstand tussen hun woon-
plaats en de vroegere comedores 
overbruggen. De dagelijkse voeding 
kwam in het gedrang, studiehulp 
werd onmogelijk en ook het zo be-
langrijke contact met de ouders ver-
liep steeds moeilijker. 

Inmiddels is de nieuwe comedor 
opgeleverd (u ziet de overhandiging 
van de sleutels) en de speeltuigen 
wachten op van de komst van de 
kinderen. 

We zoeken echter nog centen voor 
de meubilering van de eetzaal en 
de verdere uitrusting van de keuken.  

Voelt u zich aangesproken? 

Schrijf een bedrag over op: 
BE83 7374 1403 2015  

van NF-België met vermelding 
‘Comedor Padre Lucas’. 
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DE WERKING VAN EEN ‘COMEDOR’ 

VOEDING  

De petekinderen kunnen er dagelijks terecht voor 
een evenwichtig middagmaal. Hierdoor wordt de 
druk op het gezinsbudget aanzienlijk lichter en 
wordt ondervoeding (of eenzijdige voeding) een 
halt toegeroepen.  
 

 

 

 

 

VORMING 

Daarnaast wordt de infrastructuur benut voor de 
huiswerkklassen. Ook voor studiebegeleiding en 
bijscholing kunnen de kinderen en jongeren in het 
centrum terecht. Kinderen met  leerstoornissen 
worden er vakkundig begeleid en leren er strate-
gieën om met hun problemen om te gaan.  

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

De comedor is eveneens een ontmoetingsplaats 
voor onze jongeren. Geregeld gaan er educatieve 
workshops door. De oud-studenten kunnen getui-
gen dat die hen sociale levenswaarden en             
- houdingen hebben bijgebracht en dat ze essenti-
eel waren bij hun beroepskeuze en de uitbouw 
van hun verdere leven. Zo leerden ze er aan ge-
zinsplanning te doen, hun partner te respecteren, 
persoonlijke, familiale en economische problemen 
te overwinnen en positief in het leven te staan. 

GEZONDHEID 
In de comedores leren de kinderen wat hygiëne is: 
handen wassen en tanden poetsen is er vaste prik 
bij een middagmaal. Daarnaast worden hier ook 
gezondheidscampagnes gehouden: vitamineku-
ren, vaccinaties, bestrijding van parasieten, enz. 
enz.  
Visites bij de kinderarts, de gynaecologe of de 
tandarts gebeuren in ons medisch centrum. 

 

OUDERCONTACTEN 

Met maandelijkse ouderbijeenkomsten proberen 
we het harmonische samenleven binnen het gezin 
te bevorderen. Vergeet niet dat mensen uit arme 
milieus meestal geen hoge dunk van zichzelf heb-
ben en met vele problemen kampen. Enkele voor-
beelden? Financieel hebben ze het niet onder de 
markt: met hun onregelmatige en karige inkomen 
moeten ze rondkomen voor huisvesting en levens-
onderhoud (voedsel, kleding, energiekosten). 
Overmatig alcoholgebruik (in een roes kan je alles 
aan!) en intra-familiaal geweld zijn schering en in-
slag. Voor medische ingrepen ontbreekt het geld 
(er is ook geen ziekenfonds!) … 
Tijdens deze sessies worden dergelijke problemen 
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aangepakt, met de steun van de sociale assisten-
ten en van de mede-ouders. Werkgroepen rond 
gemeenschappelijke problemen worden opge-
richt en indien nodig wordt de hulp van gespecia-
liseerde instanties ingeschakeld.  
 

ARTE 
Het Boliviaanse onderwijssysteem, met slechts hal-
ve schooldagen, bezorgt de jongeren massa’s vrije 
tijd. Naast sportclubs zoals die bij ons bestaan, zijn 
de kansen tot zinvolle vrijetijdsbesteding er nogal 
beperkt. Om te vermijden dat de jongeren in 
straatbendes verzeild raken, 
biedt NF hun de kans om 
deel te nemen aan kunst-
ateliers. Expressietalenten 
die op school onopgemerkt 
blijven, worden er ontdekt 
en ontwikkeld. De positieve 
gevolgen blijven niet uit: de 
jongeren worden mondiger, 
krijgen meer zelfvertrouwen 
en zelfrespect, wat ook af-
straalt op hun ouders. Die 
zijn wat trots als ze hun zoon 
of dochterlief zien optreden 
met het symfonisch orkest of 
in een toneel. In de teken-
lessen worden kleine Picas-

so’s geboren. Echt, deze ateliers brengen de deel-
nemers mentale kracht! 

 
COMEDORES IN CORONA-MODUS 

 
In deze onzekere tijden hebben de gezinnen van 
Niño Feliz het extra moeilijk. Zonder steun van de 
Stichting komen ze niet rond. Gelukkig is er voed-
selvoorziening vanuit de comedores. Zolang de 
kinderen er niet terecht kunnen voor hun dagelijkse 
warme maaltijd, blijft deze noodhulp onontbeerlijk.   

EŽŽĚŚƵůƉ�ǀŝĂ�ĚĞ�ĐŽŵĞĚŽƌĞƐ 

^ŽĐŝĂůĞ�ǁĞƌŬĞƌƐ�ďĞǌŽĞŬĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ŐĞǌŝŶŶĞŶ 
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Dankzij het ‘Peetouderschap Studie’ beëindigt 
jaarlijks een groep jongeren de secundaire studies: 
op zich een gigantisch succes! (Wist u immers dat 
kinderen vanaf hun tiende al mogen werken in Bo-
livia?) Willen onze ‘bachelors’ echter een waarde-
vol diploma, dan moet daar nog een vervolg op 
komen: een specialisatiejaar, een hoger techni-
sche of een universitaire opleiding.  

Gezinnen hebben helemaal geen financiële ruim-
te om een hogere opleiding te betalen. De mees-
te jongeren gaan zelfs bijklussen als steun aan het 
gezinsbudget … “Schande dat niet iedereen gelij-
ke kansen krijgt”, vond men bij Niño Feliz en men 
probeerde materieel en financieel bij te springen. 

Sinds 2005 wordt vanuit NF-België aan begaafde 
jongeren een studiebeurs verleend. In die 15 jaar 
behaalden 281 jongeren een hoger diploma: 114 
een universitair en 167 een hoger technisch of 
technisch einddiploma. 

MÉÉR DAN CENTEN ALLEEN 
Het project houdt méér in dan enkel financiële 
steun: de studenten worden werkelijk opgevolgd 
en met raad en daad geholpen tijdens hun studies. 
Ze hebben immers heel wat moeilijkheden te over-
winnen. Zelf geven ze aan dat het vaak moeilijk is 
om rond te komen (maaltijden, kledij en verplaat-
singen kosten geld) en de meeste studenten heb-
ben dan ook een parttime job naast hun studie. 
Ook familiale problemen worden vaak als rem-
mende factor gemeld. Daarnaast speelt het con-
formisme van vele ouders de jongeren parten: ze 
geloven er te weinig in dat er kansen zijn om aan 
de armoede te ontsnappen. 

DIPLOMA’S 
Gelukkig getuigen onze studenten van méér veerkracht 

en inzet. De meesten studeren af binnen de  voor-
ziene studietijd. Eenmaal het diploma op zak, stu-
deert 52% nog verder. En dat doen ze met eigen 
middelen! Ze specialiseren, proberen een extra 
academische graad te behalen – soms in een to-
taal andere studierichting, volgen een cursus En-

gels … en dat terwijl ze al aan het werk zijn. 

WERK 
Door politieke conflicten en wegens COVID is de 
Boliviaanse economie er belabberd aan toe. Toch 
vond 57% werk volgens de gevolgde studierichting 
en 8% oefent een gerelateerd beroep uit. 16% 
heeft in afwachting een andere job. 6% startte een 
eigen bedrijf op en 6% drukte de pauzeknop in om 
prioriteit te geven aan de moederrol. 1% werkt in 
het buitenland en 6% was werkloos op het moment 
van de enquête.  

SALARIS 
‘En hoe zit het met hun inkomen?’ hoor ik u al vra-
gen. In Bolivia zijn de salarissen erg laag. Hun 
maandloon omrekenen naar euro’s is zeker geen 
goed idee: het bezorgt u vast een hartaanval. U 
kunt beter vergelijken met de levensduurte. Vol-
gens het ‘Nationaal Instituut voor de Statistiek’ be-
draagt de maandelijkse “basisvoedselkorf” 822 bo-
livianos per persoon.    

41% van de ondervraagden moet het stellen met 
amper 2 200 bs/maand: het minimumloon.  Bij 35% 
evolueert dat richting 4 000 bs en bij 10% richting   
6 000 bs. 2% verdient méér dan 6 000 bs. De werk-
lozen en de thuisblijvende mama’s hebben geen 
inkomen. 

Toch opteren ze allen om hun job verder uit te oe-
fenen: met een vast loon en in het beste geval ook 
sociale voordelen ben je beter af dan in het infor-
mele arbeidscircuit. 

 

Vanuit NF-België zetten we al jaren keihard in op de vorming van de jongeren. Een goe-
de opleiding kan het tij keren in hun leven, daarvan zijn we rotsvast overtuigd. Een re-
cente studie leert ons wat onze inspanningen hebben opgebracht.   

tŽƌŬƐŚŽƉ�͚ƐŽůŝĐŝƚĞƌĞŶ͛ 
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Behaalden een technisch einddiploma: 
Pamela en Fernanda: kleuterleidster, Sigry: chirurgische 
uitrusting en Sebastian: hulpboekhouder 

HUISJE-TUINTJE-BOOMPJE 
De educatieve workshops van NF drukken ook hier 
hun stempel. De jongeren gaan vaak eerst voor 
hun carrière en stellen de verantwoordelijkheid van 
een gezin wat langer uit. Intussen kijken ze uit naar 
een degelijke woonst. 

Slechts 44% heeft al een gezin, met gemiddeld 2 à 
3 kinderen. Ook hier merken we een belangrijke 
mentaliteitswijziging:  vroeger telden onze gezin-
nen gemiddeld 5 à 6 kinderen. De huidige genera-
tie wil de kinderen in betere omstandigheden 
grootbrengen, zonder lijden of ontbering. Ook hier 
scoort het sociaal werk van NF goed! 

 

AFGESTUDEERDEN AAN HET 
WOORD 

Welke impact had de Stichting NF op je 
leven? 

Voor mij was Niño Feliz een zegen omwille van de 
steun voor mijn studies vanaf de basisschool tot 
mijn einddiploma. Mijn peetmoeder ben ik eeuwig 
dankbaar en zal ik altijd in mijn hart dragen. Het 
allerbelangrijkste was de morele steun: ik werd ge-
motiveerd en geleerd om te vertrouwen op mijn 
kunnen, om door te zetten ondanks vele obstakels.  

 

Het was mijn tweede thuis, waar ik steun en hulp 
vond toen mijn ouders de hele dag werkten terwijl 
mijn zusjes en ikzelf studeerden. Bij problemen met 
het huiswerk stonden de leerkrachten van  de stu-
dieondersteuning klaar om te helpen. 

 

Ik kreeg er alle hulp: schoolmateriaal en motiveren-
de ondersteuning via gesprekstherapie. Maar voor-
al ondervond ik er genegenheid en waren ze 
steeds beschikbaar om me te helpen. 

 

Het beïnvloedde mijn zelfrespect en mijn verlangen 
om uit te blinken. 

 

Wat ik heb ontvangen, wil ik op een dag terugge-
ven aan mensen in economische nood. Nu weet ik 
dat onderwijs erg belangrijk is, net zoals de liefde 
voor het werk dat je verricht. 

Het groeiende aantal afgestudeerden kenmerkt 
onze werking. Ook in 2020 kunnen we uitpakken 
met 16 hogere diploma’s:  

Behaalden een licentiaatstitel: 
Danitza en Brenda: bio-ingenieur, Alicia: handels-
ingenieur, Leila: toerisme, Leydi: industrieel ingenieur en 
Ronald: psychologie  

 

Behaalden een hoger technische graad: 
Marleny: algemeen boekhouden, Daniel en Katherine: 
bedrijfsadministratie, Mabel en Joselin: secretariaat,  
Juan: automechanica 
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PEETOUDERS 
Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar 
op 1 februari 2020 worden - naar jaarlijkse gewoon-
te - de peetouderschappen vernieuwd. Trouw aan 
hun engagement gaan de meeste peetouders 
enthousiast op onze uitnodiging in: 490 kinderen en 
jongeren kunnen opnieuw probleemloos naar de 
basis- of de secundaire school terwijl 53 studenten 
hogere studies kunnen volgen dankzij hun studie-
beurs. 

 

CORONA-MODUS 
Amper een maand later valt het leven stil. Mevr. 
Viaene kan niet op missie naar Bolivia: er is immers 
reisverbod van en naar Bolivia. We moeten de toe-
stand virtueel opvolgen. 

Op 21 maart 2020 wordt voor heel Bolivia de lock-
down afgekondigd. Covid-19 heeft Santa Cruz in 
zijn greep. De gezinnen die door NF gesteund wor-
den, zien hun karige inkomen verdwijnen: alles 
gaat immers op slot. Onze mensen zijn werkzaam in 
het informele arbeidscircuit en kunnen bijgevolg 
nergens voor steun terecht. Ook de scholen gaan 
dicht: iedereen moet thuisblijven … Maak dat maar 
eens mee als je in een éénkamerwoning leeft.  

Wat wij in België als uiterst lastig ervaren, is voor 
vele NF-gezinnen gewoon noodlottig. Wegens het 
ontbreken van een degelijk sociaal vangnet en 
van een goed uitgebouwde gezondheidszorg is de 
tussenkomst van Niño Feliz van levensbelang. 

 

VOEDSELCAMPAGNE 
Geen inkomen betekent immers honger. Gelukkig 
komt de solidariteitscampagne vanuit België snel 
op gang en schakelen de medewerkers van NF 
vlug. De keukens en eetzalen worden centra voor 
voedselhulp. Dit wordt voor de rest van het jaar 
onze ‘core business’. Gelukkig wordt massaal gere-
ageerd op onze hulpvraag: “Schenk 50 euro en 
helpt een gezin gedurende 2 weken”.  OOK VAN-
DAAG BLIJFT DEZE HULP NOODZAKELIJK! 

VIRTUEEL 
In een stedelijk gebied zoals Santa Cruz geven de 
leerkrachten lessen en lesopdrachten via internet. 
Hier wringt uiteraard het schoentje: de meeste NF-
gezinnen hebben slechts één gsm of smartphone, 
die in normale omstandigheden dient om jobs bin-
nen te halen. Bovendien zijn de internet-
mogelijkheden in hun enge huisjes beperkt en 
vaak zijn er meerdere leerlingen of studenten per 
gezin. Daarom koopt Niño Feliz 157 tablets en 365 
smartphones en wordt met oplaadkaarten inter-
nettoegang mogelijk gemaakt. Zo kunnen de kin-
deren/jongeren niet enkel de lessen volgen, maar 
ook virtueel begeleid worden door de zorgleer-
krachten van de Stichting. Dankzij de voortgezette 
therapie zien de leerlingen met moeilijkheden hun 
leerwinst niet verloren gaat. 

 

NIEUWE WEBSITE 

Op www.ninofeliz.be vindt u bij de rubriek ‘nieuws’ 
meer info en filmpjes over onze verwezenlijkingen 
van het voorbije jaar:  

Þ “Peetouders, hartelijk dank voor jullie steun!” 

Þ “De coronapandemie: een ramp op vele 
vlakken” 

Þ “Huiswerkbegeleiding, eens zo belangrijk 
tijdens de pandemie!” 

Þ “Hoe kan je digitaal les volgen zonder inter-
net of computer?” 

2020 was wereldwijd een noodlottig jaar. Het gezegde ‘blijf in uw kot’ drukte ons met de neus op 
de feiten, maar klonk nog veel tragischer als je aan onze Boliviaanse vrienden dacht. Voor vele 
gezinnen was de toestand er gewoon dramatisch. Noodhulp werd dan ook de kern van onze 
jaarwerking. 
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DE CIJFERS VAN 2020 
Opbrengsten 

Dankzij de peterschappen en de vele gulle giften 
konden wij 2020 afsluiten met een totaal van 
919.083 euro. Dit is een stijging  (+ 15.900 euro) ten 
opzichte van 2019.  

Onze peetouders en schenkers zijn we bijzonder 
dankbaar voor hun steun tijdens een buitenge-
woon moeilijk coronajaar. Dankzij hen hebben we 
kunnen verhinderen dat onze gezinnen honger le-
den. We hebben kunnen investeren in apparatuur 
en extra begeleiding voor de leerlingen en studen-
ten zodat hun leerachterstand beperkt werd. En 
we hebben de ruwbouw van de geplande nieuwe 
comedor kunnen realiseren. Dit alles bovenop de 
normale werking.  

Peetouders, schenkers en Niño Feliz in Bolivia en 
België: samen zijn we erin geslaagd om - ook in 
een moeilijk 2020 - arme kinderen een betere toe-
komst aan te bieden. Hartelijk dank! 

Kosten 
De werkingskosten en de kosten voor communica-
tie en fondsenwerving blijven ruim onder de wette-
lijk toegestane 20% en zijn zelfs lager dan de voor-
bije jaren. Uw centen renderen maximaal in Bolivia. 
 

FISCALE AFTREKBAARHEID 
Als het totaal van uw giften aan Niño Feliz in 2021 
minstens 40 euro bedraagt, geniet u van een fisca-
le aftrekbaarheid tot 45%. Een gift van 100 euro 
kost u finaal slechts 55 euro. Via deze fiscale gunst-
maatregel stimuleert en steunt onze overheid de 
ontwikkelingshulp.  
Storten kan op rekening BE83 7374 1403 2015 van 
vzw Niño Feliz België. 
 

NIÑO FELIZ IN UW TESTAMENT 
Met een legaat aan Niño Feliz kunt u wat u 
belangrijk vindt, na uw dood verder laten le-
ven.  
Contacteer gerust Mevr. Viaene voor een vrijblij-
vend gesprek. De Stichting maakt ook deel uit van 
de nationale groepscampagne testament.be, 
waardoor wij iedereen die (een deel) van zijn erfe-
nis wil nalaten aan Niño Feliz ook juridisch kunnen 
bijstaan. 

 

DANK AAN PEETOUDERS EN SPON-
SORS 
2020 was een uitzonderlijk jaar met buitengewone 
noden. We konden absoluut niet voorbijgaan aan 
de noodkreet van de hongerige gezinnen. Door 
massaal ons voedselfonds te steunen hebt u uw 
goed hart getoond.  
 
Via de investering in tablets en smartphones blijven 
wij volop inzetten op de opleiding en de vorming 
van de Boliviaanse jeugd. We hopen dat er snel 
een einde komt aan deze noodsituatie, zodat het 
normale leven herneemt en we ons terug kunnen 
concentreren op onze normale werking. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen durven we u vragen om ons te blijven 
steunen als peetouder of als donateur. Weet dat dit 
ook kan via domiciliëring. Hiervoor kunt u terecht 
op de website: www.ninofeliz.be/maandelijkse-gift. 
  

* Met 15 euro per maand bezorgt u een kind een 
dagelijkse maaltijd. 

* Met 25 euro per maand hebt u een peetouder-
schap lagere en secundaire studies. 

* Met 50 euro per maand betaalt u een peetou-
derschap van een student. 

 
 
In naam van de Bolivianen danken we u van harte 
voor uw steun. U beseft nog niet half wat u voor 
hen betekent! 

 
Het Bestuur van vzw NF-België 

Luc Casaert, Marie-Christine Viaene, Anne-
Caroline d’Ursel, Philippe Jeukens 

dĂďůĞƚƐ�ǀŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ƐĐŚŽůŝĞƌĞŶ 
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DĞƚ�Ƶǁ�ƐƚĞƵŶ�ĚŽĞŶ�ǁĞ�ŐƌŽŽƚƐĞ�ĚŝŶŐĞŶ 
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Padre Lucas 

Beste familie van Niño Feliz 
 

 
Met een blij hart kom ik even bij jullie. Via dit nieu-
we tijdschrift zullen we regelmatig contact hou-
den. Ik wil jullie even groeten en tevens het beste 
wensen. We maken allen moeilijke tijden door. La-
ten we ons sterk houden en hoopvol blijven voor 
een betere toekomst.  

Een jaar geleden kwam ik naar België op zoek 
naar genezing - wat Godzijdank ondertussen ge-
beurd is - en nu kijk ik al maanden uit om terug  
naar Bolivia te reizen. Eindelijk komt er licht aan het 
eind van de tunnel. Als alles meevalt, kan ik begin 
september vertrekken. Ik verlang naar Bolivia - mijn 
thuis - en naar Niño Feliz ... Het is mijn droom en 
ginder wachten ze op mij.  

In dit nieuwe tijdschrift heb je kunnen lezen dat de 
Stichting het goed maakt,  ondanks alle moeilijkhe-
den. Heel moedig wordt er verder gewerkt en ge-
holpen waar dat kan. Onze equipe draait goed en 
verricht mooi werk. Jullie inbreng en steun wordt 
nuttig gebruikt. Ik dank van harte het bestuur van 
Niño Feliz België onder leiding van Marie-Christine 
Viaene voor zoveel inzet, maar ook jullie allen ben 
ik erg dankbaar. 

Ik wens jullie het allerbeste: een goede vakantie 
als die nog niet voorbij is, bescherming tegen alle 
vormen van ziektes en besmettingen en vooral 
vrede in jullie hart. Eenmaal terug in Bolivia breng 
ik wel wat uitvoeriger nieuws. 

Gans genegen, 

 

Dankuwel voor uw 
blijvende steun! 

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


