Nieuwsbrief september 2018

Lieve vrienden van El Manguaré,
De tamtam van september 2018.
Na een zalige maand waarin ik mijn oudste dochter hier in Peru op bezoek heb gehad, praat (schrijf) ik
jullie graag bij over het reilen en zeilen van de projecten, medewerkers, vrijwilligers en kinderen van El
Manguaré.
Voordat ik jullie vertel over de ontwikkelingen per project en onze stagiaire Julia, die een fantastische
bijdrage aan onze projecten heeft geleverd, wil ik echter graag mijn excuses aanbieden aan een ieder die
langer dan normaal op nieuws uit Peru heeft gewacht. Dit jaar was door persoonlijke omstandigheden een
behoorlijke uitdaging, waar ik gelukkig goed en sterker dan voorheen uitgekomen ben. Helaas hebben
sommige zaken (zoals de nieuwsbrief) hierdoor vertraging opgelopen. Sorry!
En nu ... wil ik jullie vol trots en enthousiasme vertellen hoe het gaat hier in Iquitos.

Door andermans ogen kijken ...
Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het voor jullie is om je Iquitos voor te stellen. Vrijwilligers, stagiaires en
sommigen vrienden van El Manguaré hebben de grote reis hierheen gemaakt om de beelden, de geluiden
en geuren van Iquitos zelf te kunnen beleven. Het is doorgaans een indrukwekkende ervaring voor deze
personen. Het is totaal anders om ergens over te horen of lezen en het leven hier daadwerkelijk met eigen
ogen te kunnen observeren en beleven. Het is niet vreemd dat er tijdens dit bezoek een traantje valt voor
de kinderen en gezinnen die in vaak barbare omstandigheden zo goed en kwaad mogelijk proberen te
overleven.
En terwijl ik de vrijwilligers, stagiaires en/of vrienden van El Manguaré rondleid op de projecten en door
de buurten waar onze kinderen vandaan komen, gebeurt me altijd hetzelfde ...
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Ik zie alles opeens door andermans ogen .... De omgeving waar ik
al meer dan 18 jaar leef en waar ik helaas af en toe blind en
routinematig doorheen stap, wordt als door een wonder weer
zichtbaar. Zo’n bezoek maakt me onmiddelijk extra bewust
waarom Marielle en ik El Manguaré hebben opgezet en waarom
onze steun hier zo hard nodig is. Ook bij mij vallen er dan wat
tranen. Ten eerste voor alle ellende waar ik me af en toe voor
probeer af te sluiten .... Alle problematiek die ik om me heen zie,
maar waar we helaas niets aan kunnen doen.
Maar de tranen die vallen zijn ook voor alle gezinnen en kinderen die me
een knuffel komen geven en hun dankbaarheid uitdrukken. Die me
vertellen hoe hun leven en de kans op succes is veranderd sinds ze met El
Manguaré in contact zijn gekomen. Het zijn tranen van blijdschap die
vallen... Tranen van trots en dankbaarheid dat ik dit fantastische werk al
deze jaren heb mogen doen. En ik weet dat Marielle zich net zo voelde bij
elk bezoek. Graag wil ik deze gelegenheid gebruiken om alle vrienden van
Manguaré met een zeer warm hart te bedanken voor alle steun vanuit Nederland... Dankzij jullie kunnen
we volgend jaar met trots ons 10 jarig bestaan vieren en hopelijk volgen daarna nog vele jaren..
En voornamelijk wil ik Marielle bedanken. Ik weet dat zij Iquitos af en toe ontzettend mist en ik weet ook
dat El Manguaré zonder haar nooit zulke succesvolle en prachtige projecten had kunnen ontwikkelen. Eres
la máxima Marielle!
Nadat ik julie een korte blik via mijn ogen in de projecten van El Manguaré geef, schrijft onze vrijwilligerster
Julia een stukje vanuit het perspectief van één van onze leerlingentjes (Jade). Als laatste neemt Julia ons
mee en laat ons vanuit haar blikveld voelen hoe ze haar tijd in Iquitos als stagiaire bij El Manguaré heeft
beleefd.
Mochten jullie iets dieper meegenomen willen worden in ons leven hier, bekijk dan vooral het
fantastische filmpje dat Julia heeft gemaakt en dat op onze website staat.
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Ons schooltje “I.E. El Manguaré” (voorbereidend basisonderwijs):
Zoals we al jaren gewend zijn, loopt ons schooltje na het openen
van de inschrijvingen direct vol. We selecteren de kinderen via een
klein cognitief examen. Tijdens dit proces zoeken we naar kinderen
die qua leeftijd eigenlijk naar groep 3 zouden moeten gaan, maar
hier om verschillende reden niet aan toe zijn. Het zijn bijna zonder
uitzondering kinderen uit gezinnen die met van allerlei problemen
kampen. Van de 60 kinderen die dit jaar in onze schoolbanken
zitten, hebben slechts 15 ooit op een kleuterschool gezeten. Deze
15 kinderen hebben echter niets tot weinig opgepikt tijdens hun
kleuterschooltijd. Bij sommige kinderen wordt deze achterstand veroorzaakt door leerproblemen, bij
anderen is de gezinssituatie de schuldige. De ouders van de overige 45 kinderen hebben nooit de kans
gehad of de moeite gedaan om hun kinderen naar een kleuterschool te sturen.
Sinds we ons schooltje hebben geopend in 2011 hebben we altijd veel energie gestoken in de selectie en
trainingen van onze leerkrachten. Ze vormen een fantastisch creatief en ludiek team en zijn uiteraard het
hart van ons schooltje. Het is daarom niet altijd makkelijk dat we af en toe een leerkacht zien vertrekken
om voor de staat te gaan werken. Het opbouwen van ervaringsjaren is belangrijk voor leerkrachten in
Iquitos en omdat wij een privé school zijn tellen de jaren dat ze bij ons werken niet mee.
In de afgelopen jaren zijn er ooit twee leerkrachten bij ons vertrokken ....
maar .... beiden zijn na een jaar bij ons teruggekeert. Gefrustreerd gaven ze
aan dat het onmogelijk voor ze was om in een werkomgeving zoals ze deze
op staatscholen vonden te werken. Ze gaven beiden aan dat de financiële en
andere voordelen die de staat kon bieden niet opwogen tegen het deel
vormen van het team van El Manguaré. Onze manier van werken en het
daadwerkelijk helpen van de kinderen die het zo hard nodig hebben was
beduidend belangrijker voor ze.
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Lizbeth en Blanca. Juffen die beide sinds het begin van ons
schooltje deel van dit project hebben gevormd. Voornamelijk Lizbeth is een groot verlies voor onze
kinderen, want zij heeft het geduld en de creativiteit om de kinderen met de zwaarste leer- en/of
gedragsproblemen beetje bij beetje (en daarna vaak met grotere sprongen) vooruit te helpen.
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Ik was dan ook meer dan gelukkig toen ze enkele weken terug vroeg of ze volgend jaar alsjeblieft weer
terug mocht komen. Dat ook voor haar het werken voor een staatschool enkel frustratie opleverde en ze
haar kennis en kunde graag weer voor de kinderen van El Manguaré in wil zetten.

De staatsschool Sarita Colonia:
We zijn in maart ons derde en daarmee laatste jaar op de staatsschool Sarita
Colonia begonnen. Terwijl we opties voor de komende drie jaar bespreken
en evalueren, kijk ik al een beetje terug op de afgelopen (bijna) drie jaar op
deze staatsschool. Het eerste jaar was eerlijk gezegd wat frustrerend voor
ons. De rotzooi in de leiding en de organisatie van de school ging duidelijk
ten kosten van de effectiviteit van ons project. De tegenstelling met onze
ervaring op Cristo Redentor, waar we de drie jaar daarvoor mee hebben
samengewerkt, was enorm. En na het enorme succes op Cristo Redentor
was het even aanpassen voor onze leraartrainers. Het tweede en derde jaar
hebben we ons ingezet om samen met de directrice een aantal
organisatorische zaken beter te laten lopen, zodat er meer tijd was voor
daadwerkelijk lesgeven aan de kinderen van de school.
Het staatsexamen dat bij alle kinderen aan het eind van groep 4 wordt afgenomen, is één van de
meetinstrumenten die wij gebruiken om het succes en de impact van dit project te meten. In de drie jaar
dat we op Cristo Redentor hebben geholpen is het aantal leerlingen dat een voldoende haalde op dit
examen van 8% naar 60% gestegen. We weten dat het practisch onmogelijk is om dit succes op een andere
school te bereiken, want de directie en leerkrachten van Cristo hebben ons in de drie jaar volle
medewerking en samenwerking geboden.
Op Sarita Colonia verwachten we minder hoge resultaten vanwege het feit dat vele kinderen veel lessen
missen en we de directie (ondanks het feit dat ze al jaren achter ons aanliep en hulp aan ons vroeg) met
moeite tot een betere organisatie op school hebben weten te begeleiden.
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Maar daarom zijn de afgelopen drie jaar niet minder succesvol of belangrijk geweest. De leerlingen van
Sarita Colonia hadden voordat wij kwamen meehelpen daadwerkelijk bijna geen lessen, de ouders waren
hiervan niet op de hoogte of het interesseerde hen weinig. De leerkrachten waren gefrustreerd en
ongeïnteresseerd in de voortgang van hun leerlingen en in lesgeven in het algemeen. Het
slagingspercentage op het staatsexamen was 0 procent. Met een uitgangspositie als hierboven beschreven
is het behoorlijk ploegen om iets voor elkaar te krijgen.... Maar het is ons gelukt. Misschien is de huidige
leeromgeving nog ver van wat we op Cristo Redentor hebben achtergelaten, maar de zaadjes zijn gepland
voor een betere toekomst. De leerkrachten waarmee wij hebben samengewerkt zijn betrokken bij hun
leerlingen, trots op hun voortgang en lijken weer zin te hebben in lesgeven. De organisatie op school
interfereert niet meer met de lesuren en de directrice heeft weer wat meer controle over haar school en
leerkrachten. We wachten met smart of de voorgang die wij constateren in de resultaten van het
staatexamen zichtbaar wordt gemaakt.

Talleres:
Oftewel werkgroepen voor grotere aantallen onderwijzers van verschillende scholen.
We organiseerden de werkgroepen dit jaar wederom in
samenwerking met de gemeente Maynas die ons een locatie aanbood
en via hun kanalen de werkgroepen onder de aandacht van
onderwijzers en scholen bracht.
Wederom hebben we onze schrijfdans (“Manos Mágicos”) in onze
tallers opgenomen, en deze is een groot succes onder de leerkrachten
die de tallers volgen.
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Onze eigen leerkrachten blijven actief deelnemen in het organiseren en
leiden van de tallers (nog steeds onder leiding van onze creatieve en
uitgesproken Lupe).
We krijgen na afloop van een taller altijd erg leuke reacties en feedback van
de leerkrachten die meededen. Dit jaar wordt er voor Maynas en elke
deelgemeente een nieuwe burgemeester verkozen. Hiermee wisselt
normaal gesproken bijna al het gemeentelijk personeel. We hopen dat we
de goede samenwerking die we de afgelopen jaren met de gemeente
Maynas hadden, opnieuw kunnen opbouwen met de nieuwe bezetting.

Geboortepapieren:
Nuria is dit jaar werderom hard aan de slag gegaan om kinderen zonder geboortepapieren op te snorren.
Met hulp van vrijwilligers en haar megafoon kamt ze bijna dagelijks hele wijken uit op zoek naar families
met kinderen die de papieren missen om naar school te kunnen. Deze papieren zijn ook nodig voor de
staatsverzekering, medische hulp in staatsziekenhuizen en inschrijving in het voor hun vaak zo nodige
bijvoedingsprogramma van de staat.
Vanaf februari regelt Nuria weer elke maand een weekend voor de geboortepapierencampagne waar
zowel de medewerkers van het RENIEC als een
grote groep minderjarigen zonder papieren
bijeengebracht worden om de inschrijving van de
laatstgenoemden te bewerkstelligen.
Ook is onze naamsbekendheid ondertussen zo
gegroeid
dat
enkele
lokale
instanties
(deelgemeentes, schooldirecties, buurtcommitees)
ons komen opzoeken met de vraag voor steun aan
de kinderen zonder geboortepapieren die onder
hun verantwoordelijkheid vallen.
Dankzij deze samenwerking is het aantal kinderen
dat we dit jaar hebben kunnen helpen hoger dan vorig jaar. Vanaf maart tot eind augustus heeft Nuria al
meer dan 1150 kinderen aan een officiële identiteit geholpen. Dit bewijst ons hoe belangrijk het is dat El
Manguaré en coördinerende rol blijft spelen tussen de instanties en de bevolking.
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Vrijwilligers .....
Dit jaar heeft onze stagiaire Julia Spaargaren een fantastische
bijdrage geleverd op onze kleuterschool. Behalve dat ze
individueel met kinderen met leerachterstand heeft gewerkt,
heeft ze onze kringgesprekken een grote impuls gegeven door
de leerkrachten te trainen en daarna met hen samen de
kringgesprekken te oefenen. De kringgesprekken zijn een
belangrijk onderdeel van ons lesprogramma, want onze
kinderen komen uit gezinnen waar hun stem absoluut geen
waarde heeft. Wij hopen hier via de kringgesprekken
verandering in te brengen en ze mondiger te maken. Tegelijkertijd kunnen we thema’s die van belang zijn
voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling bespreken.

De leerkrachten letten nu op een aantal essentiële punten die van
belang zijn tijdens de kringgesprekken met kinderen uit onze
doelgroep,









In samenwerking met de andere leerkrachten beslissen welk thema het gesprek zal hebben;
Zorgen dat de kring zo gevormd wordt dat er rust en aandacht voor het gesprek mogelijk is
(bijvoorbeeld twee drukke kinderen niet naast elkaar zetten)
Een inspirerende opening voorbereiden voor het gesprek dat volgt, met visuele stimulatie of
bijvoorbeeld met een liedje of verhaaltje
Oefenen met open en gesloten vragen voor de kinderen
Feedback geven op wat de kinderen vertellen (check of je het kind goed hebt begrepen)
Stimuleren dat kinderen naar elkaar luisteren en op elkaar reageren
Zorgen dat alle kinderen aan de beurt komen, let voornamelijk op de meest stille kinderen... Zij
hebben de kringgesprekken het hardst nodig!

De kringgesprekken lopen goed... bij de ene juf wat beter dan bij de ander, maar alle drie de juffen zijn
enthousiast en gaan elke weer vooruit in het leiden van deze kringgesprekken.
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We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en/of stagaires voor de tweede helft van het jaar
2019!!!!
Ze zijn hard nodig. Ze werken voornamelijk op individuele basis met kinderen die achterlopen op het
onderwijsprogramma in de klas en/of leerproblemen hebben. Ik wil dan ook graag aan iedereen vragen
om binnen hun werk/studiekring en onder vrienden en familieleden een oproep te doen. De
vrijwilligers/stagiaires die we door de jaren heen hebben ontvangen, hebben hier allemaal de tijd van hun
leven gehad (lees onze website). Wil je vrijwilligerswerk in Zuid-Amerika doen ...... kom naar El Manguaré.
Zeg het voort!!
Hoi, ik ben jade …
Stilzitten is niet helemaal mijn ding en soms loop ik met mijn rug,
achterstevoren naar je toe. Geef mij dan vooral een knuffel, want dat
vind ik fijn. Op die momenten durf ik dan ook in je oor te fluisteren dat ik
geen broodje mee heb gekregen van thuis, terwijl ik brood juist zo lekker
vind... Wil jij dan geen broodje voor mij kopen? En als ik weer eens van
de juf mijn naam moet schrijven, wil jij me dan een beetje helpen? Want
dan kunnen we gezellig kletsen en wil ik weten waar je woont, wat je
lievelingseten is en of je een keertje mee naar mijn huis wil. Ik woon
namelijk samen met mijn grote zus en ben zelf ook een grote zus voor
mijn klene broertje.... en binnenkort komt er nog een broertje of zusje
bij.
Mijn mama is lief, kan lekker koken en ze spaart heel veel geld voor mij, omdat ik naar de dokter moet. Ik
ben namelijk op mijn hoofd gevallen toen ik klein was en soms wordt het nog steeds zwart voor mijn ogen
en lijkt het of ik even droom. Gek he? Gewoon midden op de dag. Maar wanneer ik mij goed voel, ren ik
overal naar toe en wanneer de jongens mij duwen kijk ik ze woest aan. Laatst had iemand mijn sandalen
gestolen en moest ik heel voorzichtig op blote voeten naar huis lopen. De volgende dag toen ik op school
kwam had de juf mijn sandalen gevonden onder de grote tafel waar ik me wel eens verstop als ik geen zin
heb in les. Oeps, ik denk dat ik ze daar ben vergeten. Maar nu kan ik gelukkig weer rennend naar school
en rennend naar huis. ... Kom je een keertje meerennen???
Onze vrijwilligster Julia aan het woord:
“MissGulia” riep een klein stemmetje, terwijl ik zoekend om mij heen keek. Daar waar de houten deur op
een kiertje stond, stak een jongetje zijn hoofd om het hoekje. Hij keek me met een grote grijns aan en toen
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zag ik het ook. Ik lachte terug, maar was prompt zijn naam
vergeten en deed een verwoede poging mij deze te herinneren.
Het was in ieder geval iets in de trant van Alejandro, Leandro of
Fernandro, dus mompelde ik na “Buenos Dias” het eerste
gedeelte en legde de nadruk op “ÁNDRO”. “Hasta Mañana
Miss”, riep hij al zwaaiend! Ja, dat klopte, want die volgende dag
zou ik weer met hem aan de slag gaan om de kleuren, getallen
en letters te leren op de voorschool van El Manguaré.
Daar waar ik soms vergeet welke ongelofelijke ellende en
armoede schuilt achter deze vrolijk ogende kleuters, werd ik op
dat moment per direct met twee benen op de grond gezet. Met een knoop in mijn buik liep ik verder tussen
de huisjes gemaakt van wat hout en zeil om de laatste papiertjes uit te delen voor de
geboortepapierencampagne met Nuria. Dagelijks loop ik over het zandweggetje op weg naar El Manguaré
om de kringgesprekken met de kinderen te begeleiden of kinderen bijles te geven. Het is allemaal zo snel
gewend geraakt, hoe de kinderen zijn, hoe de armoede mij soms niet
eens meer opvalt, hoe het doolhof genaamd Iquitos ineens begrijpelijk
is geworden en dat mensen mij op straat herkennen. Zo nu en dan hoor
ik iemand mijn naam roepen, grijnzen er mensen naar me of stappen
mensen uit het niets op mij af met vragen over de
geboortepapierencampagne. Op school zoeken nu ook de meest
verlegen kinderen toenadering en wanneer ik kinderen uit de klassen
kom halen om met hen apart te gaan werken roepen velen: “Lleva
me!!”( “Neem míj mee”).
Dan ineens is het voorbij en zit ik op de boot naar Colombia, terwijl deze zich een weg baant door de groene
muur van bladeren die Iquitos omhelst. Mijn ogen schieten vol, maar vooral mijn lach op mijn gezicht
overwint wanneer ik terugdenk aan mijn avonturen in deze grote stad. Want Iquitos, wat was je vies, druk,
arm en tegelijkertijd zo mooi, vol verhalen, bijzondere mensen en mijn tijdelijke thuis.

Een warme jungle knuffel vanuit Iquitos
Yol en het hele Manguaré-team uit Peru
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