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In oktober vorig jaar bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat
er tachtig mensen doodgeschoten waren in Bolivia tijdens demon-
straties tegen de gasexport. Het leger schoot met scherp op 
mannen, vrouwen en zelfs kinderen die opkwamen voor hun eigen
rechten. Bolivia is misschien wel het armste land in Latijns-
Amerika. De mensen zien weinig terug van de natuurlijke rijkdom-
men die in het land aanwezig zijn. Begrijpelijk dat ze zich verzetten
tegen een president die de inkomsten van het gas dat het land rijk
is niet op de goede plek terecht laat komen.

MIVA steunt al jaren kleinschalige projecten in Bolivia van mensen die geïnspireerd door hun geloof of
overtuiging opkomen voor de verdrukten in deze samenleving: zoals straatjongeren, zieken, Indianen en
boerengemeenschappen. MIVA-medewerker Stephanie Bosma bracht, in de weken na de opstand, een
bezoek aan Bolivia om te kijken hoe de situatie er op dit moment is. Ze bezocht een aantal projecten,
waarover u in deze speciale uitgave van MIVA M@il kunt lezen.

We stellen u graag voor aan Gilberto Pauwels, Theo Raaijmakers en Henk Erdhuizen die vertellen over
de moeilijke omstandigheden waarin de Bolivianen leven. Zij proberen daar een verschil te maken en het
werkt! Helpt u mee deze drie en de honderden andere MIVA-pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
een verschil te laten maken? Voor uw gift kunt u de acceptgiro en machtigingskaart achterin deze uit-
gave gebruiken. Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Herman E. van Aken
Directeur

Stichting MIVA ondersteunt
pioniers in kleinschalige
ontwikkelingsprojecten in
Afrika, Azië en Latijns-
Amerika met al het 
mogelijke op het gebied van
vervoer en communicatie.
Deze pioniers, mannen en
vrouwen geïnspireerd door
hun geloof, komen op voor
kwetsbare groepen in de
samenleving.
Het werk van MIVA wordt
mogelijk gemaakt door 
particuliere gevers.
MIVA ontvangt geen 
subsidie van de overheid.
MIVA is in het bezit van het
CBF keur, dat garant staat
voor een verantwoorde
fondsenwerving en 
-besteding.

UW STEUN MAAKT HET VERSCHIL!

MIVA
Vijverstraat 12
4818 ST  Breda
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In BBolivia, 26 keer zo groot als Nederland, wonen zo’n 8,5 mil-
joen mensen waarvan de meerderheid Indianen (zoals Quechua
en Aymara). Het land ligt centraal in Zuid-Amerika en is verdeeld
in drie geografische zones. Het Altiplano, een koude hoogvlakte
tussen twee ketens van het Andesgebergte. De Yungas e Valles,
valleien met een subtropisch klimaat en het tropisch laagland, de
Oriënte. Van de bevolking woont driekwart in het westelijke deel,
maar de laatste jaren is er een sterke migratie op gang gekomen
van mensen die uit de Andes naar het laagland trekken. De migra-
tie naar de steden is ook nog steeds groot. Het merendeel van de
bevolking slaagt er niet in te voorzien in zijn basisbehoeften. Van
de inwoners leeft 60% in armoede en 32% in extreme armoede.
Daarnaast is het onderwijsniveau er slecht, is de gezondheidszorg
voor te weinig mensen toegankelijk en schort het aan andere
basisvoorzieningen zoals water.



De onrechtvaardigheid begon tijdens de kolonisa-
tie, toen de Spanjaarden zulke grote hoeveelhe-
den zilver uit de bergen van Potosi weghaalden
dat ze daarmee bruggen hadden kunnen bouwen
tot aan Spanje. Tot op de dag van vandaag is de
armoede onder de bevolking groot. Maar Bolivia is
wel rijk aan verschillende culturen. En dat is de
tweede reden waarom Gilberto Pauwels, die
Antropologie in Leuven studeerde, naar Bolivia
kwam.

Identiteit
“Mijn eerste kennismaking met Bolivia was in
1974. Ik heb toen vijf jaar in een klein Aymara
dorpje gewoond om een Antropologische studie te
maken. In feite was ik ontgoocheld over wat ik
daar zag; de Indianen waren helemaal niet bezig
om hun eigen identiteit te bewaren, ze wilden juist
moderniseren en het liefst in een stadje wonen.
Nu vijfentwintig jaar verder is dat totaal anders. Er

is een beweging op gang gekomen van Indianen
die opkomen voor hun cultuur en volwaardig deel
willen uitmaken van de maatschappij. Voor het
eerst zitten er nu Indianen in het parlement.”

Recht
Nadat Gilberto een tijd vormingswerk deed in een
mijnwerkerscentrum, werd hij gevraagd de ver-
schillende sociaal-pastorale initiatieven in het 
bisdom Oruro te coördineren. Het idee hiervoor
ontstond begin jaren tachtig toen Garcia Meza
door een staatsgreep aan de macht kwam.
Hij wordt gezien als de meest wrede en corrupte
militaire leider in de Boliviaanse moderne geschie-
denis. “Op een gegeven moment werden alle 
vakbondsleiders uit Oruro opgepakt en in concen-
tratiekampen in het oerwoud gevangen gezet.
Wij hielden contact met de familieleden, die veelal
naar het buitenland moesten vluchten. Toen is het
idee ontstaan om vanuit de kerk, die altijd betrok-

Leven oop hhet AAltiplano
Het departement Oruro ligt
volledig op het Altiplano (de
hoogvlakte), op meer dan
3700 meter boven de zee-
spiegel. Traditioneel is het
een mijnstreek waar vooral
zilver, tin en goud wordt
gewonnen. De exploitatie
gebeurt met verouderde en
schadelijke technieken. Een
grote groep inheemse vol-
ken zoals de Aymara en
Chipayas leeft van de vee-
teelt. De mensen trekken
rond met hun vee, lama’s,
schapen en soms koeien.
Landbouw is er moeilijk
vanwege het onregelmatige
klimaat; het is er droog,
maar soms regent het
zoveel dat overstromingen
plaatsvinden.
Het gebied is dunbevolkt:
de mensen wonen in kleine,
wijd verspreid liggende
gemeenschappen. In het
mijnwerkersstadje Oruro
wonen zo’n 20.000 
mensen.

De Vlaamse broeder Gilberto Pauwels wist al op jonge leeftijd dat hij
missionaris wilde worden in Bolivia. Hij wilde iets doen aan de onrechtvaardige
armoede in een land dat in feite één van de rijkste landen van Latijns-Amerika
is. Miva-medewerker Stephanie Bosma zocht hem op in Bolivia.

DE RIJKDOM VAN DE ARMEN



ken is geweest bij sociaal werk, dit soort zaken te
gaan coördineren. In de jaren daaropvolgend
bezocht ik nog vele gevangenen. Vaak werden
mensen bij demonstraties in de gevangenis
gegooid. Wij zorgden ervoor dat zij een rechtvaar-
dige behandeling kregen. Het kwam er in die tijd
vooral op aan om mensen te verdedigen. Nu nog
kom ik mensen uit die tijd tegen die me op straat
aanspreken en dankbaar zijn voor onze hulp.

Mijnwerkers oop sstraat
In 1987 werden de mijnen hier gesloten; de
staatsmijnen werkten al een tijdje met verlies en
werden geprivatiseerd. In één keer waren er
30.000 mensen werkloos. Vanuit het Diocesaan
Centrum voor Sociale Pastoraal hebben we ver-
schillende werkgelegenheidsprojecten opgezet.
Een aantal daarvan slaagde, zoals de mijncoöpe-
raties en het aanleggen van straten. Andere zijn
mislukt: mijnwerkers zijn mijnwerkers, het is moei-
lijk om ze een stuk grond te laten bewerken.”

Ecologie
In 1995 richtte Gilberto Pauwels samen met een
medebroeder van de Oblaten het Centrum voor
Ecologie en Andesvolken (Cepa) op. Het uitgangs-
punt was om de twee centrale problemen in het
departement Oruro aan te pakken: het probleem
van de vervuiling, door bijvoorbeeld mijnactivitei-
ten en de achterstelling van de Indiaanse bevol-

king. Naast een bibliotheek, onderzoeken en vor-
ming van mensen, bemiddelen ze bij conflictsitu-
aties. “Het moeilijkste van ons werk is dat de men-
sen niet gewend zijn om op te komen voor hun
eigen rechten. Zij zijn van nature heel geduldig en
afwachtend. Door de grote armoede zijn ze daar-
naast heel makkelijk om te kopen. Dat probleem
zien we terug in het dorpje Toma Toma, een dorp-
je van Aymara-Indianen dichtbij een goudmijn in
de buurt die na twintig jaar gaat sluiten. Door het
gebruik van blauwzuur is een uitgestrekt gebied
rondom de mijn veranderd in zoutgronden. Dit zijn
de gronden waarop de Indianen rondtrekken met
hun vee. Verschillende mensen van wie schapen
zijn dood gegaan, hebben zich al bij ons gemeld.
Toch zijn de meningen in het dorp verdeeld.
Sommige mensen uit het dorp willen de zoenoffers
van het mijnbedrijf, geld en cement voor een nieuw
dorpsplein aannemen. Anderen eisen net zoals
Cepa een onafhankelijk onderzoek naar de vervui-
ling, zodat wordt aangetoond dat ze recht hebben
op schadevergoeding.
De armoede maakt dat mensen gemakkelijk
afstand doen van hun rechten. Wij proberen hen
daarvan bewust te maken. Maar daarvoor moet je
veel geduld hebben, want dit proces gaat erg
traag. Het belangrijkste dat we proberen te doen
is te investeren in mensen; mensen scholen,
ideeën geven en hen helpen zich te organiseren.”

“Soms zijn er kleine
overwinningen.

Zoals de beweging
van oktober 2003.

De toenmalige
president Gonzalo

Sánchez de Lozado,
een van de rijkste

mijnbazen van
Bolivia, had geen oog

voor de positie van
de Indianen. Het volk

eiste zijn aftreden.
En met resultaat: de

president is
afgetreden. Een
teken van een

groeiend bewustzijn
onder de mensen. Ik

hoop dat dit zal
leiden tot een
rechtvaardiger

samenleving waarin
alle mensen

gerespecteerd
worden.”

Gilberto
Pauwels



Aan de rand van de mijnstad Oruro is een vijftigtal
familiebedrijfjes te vinden. Hier worden stenen nog
op ambachtelijke wijze gemaakt. De steenovens
branden op schapenkeutels vermengd met rubber
van autobanden. Cepa helpt hen over te schakelen
op een milieuvriendelijkere techniek.

De steenbakkerijen zijn echte
familiebedrijfjes. Iedereen helpt
mee. Behalve kinderen zijn ook
vrouwen en zelfs ouderen actief in
de bedrijfjes. Vaak staan ze op
blote voeten de klei te kneden.

Mario Aguilar Mendoza, de lei-
der van de steenbakkerfamilies:
“Zodra ik kon lopen, hielp ik mee
in de steenbakkerij. Mijn zoon
volgt een administratieve studie,
maar werkt ook nog steeds in het
familiebedrijf om zijn gezin te kun-
nen onderhouden. Ik heb nooit de
kans gehad om te studeren, maar
mijn zoon kan dat nu wel!”

Wanneer de stenen in 
de oven gaan, brandt deze
drie dagen lang achter
elkaar. Dat betekent dat 
er dan continue gewerkt
moet worden om het vuur
brandend te houden.

DE STEENBAKKERS VAN ORURO



Samen met Cepa hebben de
mensen een lokaaltje neergezet
waar ze bijeenkomsten kunnen
organiseren. Cepa stelt meubels
beschikbaar.

Cepa organiseerde ook een
bezoek aan de stad Cochabamba
voor een aantal afgevaardigden
van de steenbakkerfamilies om te
zien hoe de steenbakkers daar
met gas werken. Door bemiddeling
van Cepa is de gemeente van
Oruro bereid om zo'n 100.000
dollar te investeren in de nieuwe
installatie. Er komen volgend jaar
ook gasleidingen voor de huizen
in Oruro.

Cepa hheeft uuw 
steun nnodig
Cepa heeft bij MIVA een
aanvraag ingediend voor
een auto. Gilberto en zijn
collega’s onderhouden veel
contacten met de platte-
landsgemeenschappen.
Deze dorpen liggen ver-
spreid op 100 tot 210 kilo-
meter afstand, waar slechts
af en toe een bus of een
vrachtwagen langskomt.
Een auto is noodzakelijk om
die dorpen te bereiken. In
één van de dorpen, Corque,
hebben ze samen met de
gemeente een vuilnisop-
haaldienst georganiseerd
om de plastic vervuiling
tegen te gaan. Dit willen ze
nu gaan uitbreiden naar
andere dorpen. Daarnaast
is een auto nodig om de
conflictsituaties tussen bij-
voorbeeld mijnbouw en vee-
teeltgemeenschappen op te
lossen. Tot nu toe moest
Cepa het zonder auto doen.
Zij hebben uw steun hard
nodig.

Gilberto Pauwels en zijn collega’s van Cepa werden in het begin
met wantrouwen bekeken door de families, die bang waren dat zij het
werk wilden verbieden. De families kregen eerder al veel commentaar
van mensen die last hadden van de grote rookwolken die de steen-
bakkerijen voortbrengen. Cepa heeft nu duidelijk hun vertrouwen
gewonnen. De families zijn bereid over te stappen op gas, dat niet
alleen beter is voor het milieu maar ook voor hun eigen gezondheid.



“Het mooie aan mijn werk is dat ik veel jongeren
met problemen heb zien uitgroeien tot goede,
gelukkige mensen. Zoals Angel en Rodo. Angel liep
op negenjarige leeftijd weg van huis vanwege de
mishandelingen door zijn vader en kwam terecht
in een van onze opvanghuizen. Rodo, zijn jongere
broer, heb ik op verzoek van de buren een paar
jaar later opgehaald. Hij was nog geen acht jaar
en had al geld gestolen van de buren. De moeder
was al eerder gevlucht voor het geweld van haar
zwaar alcoholistische man. Ze is later op straat
gestorven. Op dit moment zijn Angel en Rodo een
huis aan het bouwen voor hun gezin en wij helpen
hen daarbij met een lening.”

Thuis
Theo Raaijmakers werkt al twaalf jaar met straat-
kinderen binnen de organisatie Amanecer. Hij

kwam in contact met de organisatie toen hij ter
voorbereiding van zijn uitzending door Mill Hill
naar Chili, een taalcursus volgde in Cochabamba.
De mensen van Amanecer wilden hem niet meer
kwijt. En hij voelt zich er thuis: “Ik heb hier de
kans om met anderen te praten over hun proble-
men en gevoelens. Je hebt soms niet in de gaten
dat je veel mensen op een persoonlijke manier
raakt, dat hoor je pas later weer terug. Dit geldt
ook wederzijds, de mensen maken indruk op me.
Ik hecht me aan de jongeren.
Er is een periode geweest dat er in korte tijd acht
jongeren uit ons huis door ziektes en ongelukken
om het leven kwamen. Dat was een enorme klap.
Maar omdat er nog zoveel andere jongeren zijn
die constant mijn aandacht vragen, kon ik me er
over heen zetten.

‘DE KINDEREN GAAN STEEDS JONGER
TThheeoo RRaaaajjmmaakkeerrss wweerrkktt mmeett ssttrraaaattkkiinnddeerreenn::



Iedere dag neem ik wat tijd voor mezelf om te
mediteren en te bidden en na te denken over de
positieve dingen die er die dag zijn gebeurd.
Gelukkig zijn er ondanks alle ellende en problemen
veel kinderen die met onze hulp nu een behoorlijk
leven hebben. Zoals Roberto, nu 22 jaar. Hij is met
onze hulp een metaalwerkplaats begonnen, zodat
hij zijn vrouw en twee kinderen kan onderhouden.
Of Juan die, zoals zoveel kinderen, niet eens een
geboortebewijs heeft. Volgens de wet bestaat hij
dus niet. Anderhalf jaar leefde hij op straat en
snoof lijm. Nu gaat het beter met hem en werkt hij
bij ons in de werkplaats.
Ondanks dat je je aan de kinderen hecht, vind ik
het belangrijk dat we ze zo snel mogelijk los laten.
Wanneer ze te lang in een beschermde omgeving
blijven, zoals in een van de opvanghuizen van
Amanecer, is het moeilijker voor ze om daarna te

overleven. Bovendien hebben nog zoveel andere
kinderen onze hulp nodig.”

Trots
In de twaalf jaar dat Theo in Bolivia woont en
werkt is de economische situatie er niet beter op
geworden. “Ik heb de armoede alleen maar groter
zien worden. De kinderen op straat zijn nu veel
jonger dan vroeger. Ze gaan eerder van huis,
omdat er thuis niets is. De jongste die momenteel
door ons wordt opgevangen is vier jaar.
De hulp van Amanecer is harder nodig dan ooit.
Maar we kunnen trots zijn op wat we bereikt heb-
ben: duizenden kinderen die we hebben kunnen
helpen. Sommigen hebben misschien maar één
nacht in het opvanghuis doorgebracht, maar ze
hebben dan tenminste één nacht fatsoenlijk kun-
nen slapen en eten.”

Amenacer (Spaans voor
‘zonsopgang’) geeft al
meer dan twintig jaar
onderdak aan kinderen in
Cochabamba. In opvanghui-
zen verblijven zo’n 500 kin-
deren en op straat is
Amenacer in contact met
ruim 1000 kinderen.
Amanecer heeft ook een
werkplaats en een school
waarmee ze straatkinderen
een betere toekomst bie-
den. MIVA heeft de straat-
kinderen van Amanecer al
vaker geholpen, zoals met
de auto voor de werkplaats
waar jongeren het vak van
timmerman of bakker leren.

VAN HUIS’



Jaarlijks ontvangt MIVA meer dan 1500 aanvragen
uit alle delen van de wereld. Alle aanvragen wor-
den door de MIVA-staf gelezen, beoordeeld en
soms van aanvullende vragen voorzien. Aan des-
kundigen, zowel in het veld als in Nederland zelf,
vragen we advies en aan de projectaanvragers
maken we ons voorlopige besluit kenbaar. Een
onafhankelijke adviescommissie toetst de positief
beoordeelde aanvragen nogmaals en legt die met
een advies voor aan het Algemeen Bestuur dat 

het definitieve besluit neemt. MIVA is dankzij uw
bijdrage in staat gemiddeld 300 aanvragen per
jaar te honoreren.

Minibus vvoor oopvanghuis
Op dit moment heeft MIVA een aanvraag van Theo
Raaijmakers van de organisatie Amanecer in
behandeling. Amanecer vraagt een minibus voor
het opvanghuis San Martin-San Vicente voor een
bedrag van $ 23.800,-.

ZE WETEN ONS TE VINDEN! 
Meer ddan 11500 aaanvragen pper jjaar uuit dde hhele wwereld

Al meer dan 65 jaar zet MIVA zich in voor de rechten en welzijn van mensen
in ontwikkelingslanden. Voorheen ontvingen veel Nederlandse missionarissen,
die over de gehele wereld werkzaam waren, steun van MIVA voor de aanschaf
van een vervoermiddel. Tegenwoordig gaat onze aandacht ook uit naar lokale
pioniers. Bovendien heeft MIVA haar mandaat verruimd met communicatie-
middelen.



Betere ttoekomst
Het opvanghuis ligt op 12 kilometer van de stad
Cochabamba. Er wonen zo’n 120 kinderen tussen
de tien en zestien jaar oud. Allemaal kinderen die
niet meer terug kunnen naar hun eigen gezin,
vaak omdat ze mishandeld zijn. Amanecer biedt 
ze onderdak en helpt hen een betere toekomst
tegemoet te zien. Het vervoer is nodig om de

families te bezoeken, de kinderen naar school 
of sportactiviteiten te brengen en om zieke kinde-
ren naar het ziekenhuis te vervoeren. Het opvang-
huis heeft momenteel de beschikking over een
vrachtwagentje van elf jaar oud. Het is niet meer
verantwoord om de kinderen in deze onveilige
wagen mee te nemen.

Aprosar
“De gezondheidssituatie in
de Oruro regio is de slecht-
ste van heel Bolivia, er zijn
veel kinderen ondervoed”,
vertelt Anastacio Choque
Mamani van de organisatie
Aprosar. “De afgelegen dor-
pen hebben totaal geen
medische voorzieningen. De
dokter komt alleen in de
grotere dorpen die vaak
ver weg liggen. Wij sturen
medische teams langs deze
dorpen en leiden mensen
uit de dorpen op als ‘pro-
motores’, die kunnen bij-
voorbeeld de vrouwen uit
het dorp assisteren bij
geboortes. Zelf ben ik ook
als ‘promotor’ begonnen, ik
kom uit een van de dorpen
waar we nu nog steeds
werken. Dankzij de MIVA
auto zijn we in staat naar
de dorpen te gaan met ons
medisch team. Zonder ver-
voer kom je daar gewoon
niet.”

In 22003 ddeden mmaar lliefst 11700 ppioniers eeen bberoep oop MMIVA.
Als relatief kleine organisatie kunnen wij helaas maar een beperkt
deel van deze aanvragen honoreren. Dus kijken we waar de nood
het hoogst is en waar onze steun het meeste effect heeft. In 2002
waren we in staat 242 aanvragen te honoreren en werd er voor
ruim 2,4 miljoen Euro aan 327 communicatie- en vervoermiddelen
gefinancierd.



Henk Erdhuizen wilde werken in een ontwikkelings-
land. Hij koos voor Bolivia, het armste land van
Latijns-Amerika. “Het geloof is hier een belangrijk
onderdeel van het normale leven. In Nederland
kwam ik in de parochies nooit in contact met jon-
geren. Hier ontmoet ik dagelijks jonge mensen en
dat is een verademing.”
Parochie Portachuelo heeft een eigen parochie-
school waar ruim 1500 leerlingen van 6 tot 22
jaar les krijgen. “Met het onderwijs is het hier

slecht gesteld. Kinderen gaan maar vier uur per
dag naar school, de leraren worden onderbetaald
en er is geen lesmateriaal. Huiswerk kennen ze
hier niet, omdat de kinderen geen boeken kunnen
betalen. Op onze parochieschool proberen we
kwalitatief beter onderwijs aan te bieden. We zor-
gen ervoor dat de school goed onderhouden
wordt en dat we de betere docenten aantrekken.
Toch blijft het nodig de docenten bij te scholen.
Mijn droom is om een ouderwetse huishoudschool
te beginnen in Portachuelo. Zo zouden we de
meisjes de zorg voor hygiëne en een gezondere
kookstijl kunnen bijbrengen. Veel ziektes hier zijn
het gevolg van het vette eten. In de dorpen wordt
op houtskoolvuurtjes gekookt en worden er één-
potsgerechten gemaakt. Met een huishoudschool
zouden we de gezondheidssituatie kunnen verbe-
teren. Goede opleidingen zijn het belangrijkste van
alles, want de jeugd is de toekomst van het land.
Al zou ik maar honderd jongeren kunnen helpen,
dan zou ik al een gelukkig mens zijn.”

“Mijn droom is om
een ouderwetse

huishoudschool te
beginnen in

Por tachuelo. Goede
opleidingen zijn het

belangrijkste van
alles, want de jeugd
is de toekomst van

het land.”

“De armoede is hier nog groter dan ik had
verwacht”, vertelt pater Henk Erdhuizen die sinds
twee jaar in een plattelandsgebied in het midden
van Bolivia werkt. Hij koos ervoor om op 54-jarige
leeftijd de droom die hij al heel zijn leven had
werkelijkheid te maken.

‘DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST’



Henk Erdhuizen:

“Ik heb een keer met de
auto vastgezeten in de

rivier. Gelukkig bleven de
mensen uit het dorp de
hele nacht bij me. Dat

raakte me: de liefde van
deze mensen.”

MIVA AUTO IS DUIZENDPOOT
“De auto wordt hier voor van alles gebruikt!” De
parochie Portachuelo beslaat een uitgestrekt
gebied met slechts één geasfalteerde weg. De
overige zandwegen zijn in de regentijd vrijwel
onbegaanbaar.

Pater Henk Erdhuizen bezoekt
regelmatig de 21 dorpen in de
parochie. De MIVA-auto heeft
vele functies: ziekenvervoer,
vervoer van schoolkinderen
voor projecten in de dorpen,
openbaar vervoer op plekken
waar geen ander transport is
en ook het transport van over-
leden mensen. “De wegen zijn

hier vreselijk. Ik heb een keer met de auto vastge-
zeten in de rivier. Gelukkig bleven de mensen uit
het dorp de hele nacht bij me. Dat raakte me: de
liefde van deze mensen.”



Ideeën wwelkom!
Regelmatig krijgen wij
mooie giften binnen van
donateurs die iets extra's
willen doen voor MIVA.
Bijvoorbeeld door op hun
verjaardag geen cadeautjes
maar een bijdrage voor
MIVA te vragen. Met deze
giften kunnen wij nog meer
pioniers ondersteunen in
Afrika, Azië en Latijns-
Amerika. Pioniers die initia-
tieven ondernemen om het
leven daar ter plaatse te
verbeteren.
Heeft u zelf ook een idee
om MIVA te helpen, door
bijvoorbeeld een inzame-
lingsactie te organiseren?
Neem dan contact op met
Stephanie Bosma van MIVA,
tel: (076) 52 17 150 of
sbosma@miva.nl.
Wij zorgen dan voor infor-
matie en materiaal.

‘IK BEN BOLIVIA NIET VERGETEN’
"Het is al weer tien jaar geleden dat ik als vrijwillig-
ster heb gewerkt in Bolivia. Na mijn studie
Jeugdwelzijnswerk wilde ik graag wat meer erva-
ring opdoen in het buitenland en vertrok ik naar
Cochabamba in Bolivia. Het is een hele andere
cultuur met schitterende muziek en heel veel 
gastvrijheid, maar de armoede in het land was
confronterend. Veel mensen zaten in uitzichtloze
situaties. Nu na tien jaar ben ik het werk in Bolivia
nog niet vergeten. Ik help bijvoorbeeld nog mee
met het voorbereiden van Boliviaanse maaltijden
om geld in te zamelen voor projecten in Bolivia.

oneMen
Daarnaast schrijf ik stukjes over de verschillende
pioniers voor www.oneMen.org, de website van
MIVA. Via dit werk hoor ik veel over Bolivia en over
andere landen waar MIVA actief is. Eén van de
pioniers, Theo Raaijmakers, ken ik nog van de
periode dat ik in Bolivia woonde. Ik werkte in een
kinderopvanghuis van Amanecer. Ik vond het erg
leuk om met de kinderen te werken. Je merkte dat
ze veel te kort kwamen en genoten van de extra

aandacht. Ik zal nooit vergeten dat wij binnen een
kwartier vijfentwintig kleine kinderen moesten was-
sen met slechts één douche. Heel wat anders dan
wat ik later in de kindertehuizen in Nederland zag,
waar er veel meer ruimte en personeel beschik-
baar is.
Ik vind het goed om mijn horizon te verbreden en
te horen hoe andere mensen in andere landen
leven. Wat komen zij tegen en hoe lossen zij hun
problemen op? Welke initiatieven zijn er om hun
situatie te verbeteren? Via de verhalen van MIVA
krijg je daar een antwoord op."

Anita Broekhuizen is sinds een paar maanden als vrijwilligster voor MIVA actief.
Met eigen ogen heeft zij gezien dat de kleinschalige projecten die MIVA onder-
steunt wel degelijk een verschil kunnen maken.
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Wanneer u
bijgevoegde
machtigingskaart
invult en opstuurt
maakt u kans op 
één van de 
handgemaakte
producten uit Bolivia!

MACHTIGEN: MAKKELIJK & GOEDK0OP
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MIVA voegt in iedere folder of MIVA Mail een
machtigingskaart toe. Dit is om het u als dona-
teur eenvoudiger te maken uw giften te bepalen.
U bepaalt welk bedrag u per termijn wilt geven en
voorkomt zo het invullen van losse acceptgiro’s.
En er blijft meer over voor het goede doel, want
het geven via een machtiging is goedkoper dan
per acceptgiro.
Eén telefoontje aan MIVA is voldoende om uw
machtiging weer ongedaan te maken.




