
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola muchachos 

Met veel plezier kan ik jullie vertellen dat ik na lang wachten ben aangekomen in Cusco. Er is intussentijd 

veel en niet veel veranderd. 

Het is onmogelijk het gevoel te beschrijven dat ik had toen ik terug ‘thuis’ kwam. Ik wou er direct 

invliegen, maar werd al zeer snel geconfronteerd met de Peruaanse levensstijl. Die mij vertelde: ‘rustig 

Joeri, alles op zijn tijd’. Maar uitstel is geen afstel.  Na een paar dagen is het mij gelukt om met de 

kinderen waar ik vorig jaar mee heb gewerkt te ontmoeten. Tot mijn grote verbazing wisten de kinderen 

mijn naam nog. Ze moesten wel eerst eens goed kijken, maar eenmaal alle twijfel weggenomen was, 

kwamen ze naar mij toe gerend en kreeg ik een dikke knuffel. De kleine Jessica vloog mij rond de nek en 

gaf mij een dikke knuffel: “ik heb u hard gemist “proffe”, je bent eindelijk teruggekomen.” Het verbaasde 

mij dat een meisje van 6 jaar mij nog zo goed herkende. “Jij hebt mij vorig jaar een boekje en een 

potlood gegeven”. Deze woorden en knuffel betekenen zoveel. De kleine twijfels die er waren over het nut 

van vrijwilligerswerk waren volledig weg. Het is nu pas dat ik besef dat wij deze kinderen mogelijkheden 

kunnen geven, die ze soms nooit zullen hebben en dit sterkt mij nog veel meer in dit werk. 

Ik kon niet wachten om naar het project Wawasonq’o te gaan, het project dat wij ondersteunen met 

NIÑOS de la LUNA. Het project heeft tegen mijn laatste bezoek een aantal veranderingen ondergaan. 

Sinds augustus 2006 is het project ingeschreven in de publieke registers, dit brengt met zich mee dat zij 

gebonden zijn aan regels. Ze moeten zich kunnen verantwoorden op alle momenten. Tevens hebben ze 2 

douches en een toilet geïnstalleerd. De bibliotheek is niet in gebruik, omdat er onduidelijkheid is over het 

lokaal, maar hier zou binnenkort een oplossing gevonden worden met de communidad. 

Er meer duidelijkheid gekomen rond de verschillende verantwoordelijkheden binnen de organisatie. 

Momenteel telt de organisatie 4 actieve leden. Met name met de komst van Alejandro Fernandez Baca 

heeft de organisatie een andere kijk gekregen op bepaalde zaken. Alejandro is een echte zakenman, die 

zijn ervaring zeer goed gebruikt. Hij is tevens ‘el presidente’ van de organisatie. 

Chris Fernadez Baca is verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft een aantal 

voorbereidende gespreken vooraleer zij iets kunnen realiseren in het project. Dit is om een zekere 

continuïteit te verzekeren. 

Zoraïda Fernadez Baca is verantwoordelijk voor het pedagogische luik. Zij gaat iedere dinsdag, donderdag 

en vrijdag naar het project om in eerste instantie aan huiswerkbegeleiding te doen, iets wat zeer 

belangrijk is omdat veel kinderen een achterstand hebben op school. Daarnaast wordt er tijd gemaakt om 

te werken rond hygiëne, gezondheid en voeding en zelfwaarde. De kinderen hebben de ruimte om na hun 

huiswerk spelletjes van Chico Latino te spelen, gezelschapspelletjes en educatieve spelen. Het project 

wordt steeds afgerond met een gevarieerde maaltijd. 



Augusta Fernadez Baca is verantwoordelijk voor het ecologisch project. Dit project is zeer belangrijk in 

Cusco en omstreken. Het nut van een propere en gezonde gemeenschap is nog niet voor iedereen 

duidelijk. 

Wawasonq’o heeft een aantal zeer optimistische toekomstplannen. Ze willen in de nabije toekomst werken 

rond het thema arbeid om de kansen van de jongeren te vergroten. Momenteel studeren vele jongeren af, 

met enkel een papieren diploma. Maar in realiteit zijn ze hier niet zo veel mee. Dit is een belangrijke 

reden om te starten met een eigen opleidingscentrum, waar verschillende jongeren uit andere 

communidades en omstreken kunnen aan deelnemen. Dit is momenteel enkel nog maar een idee, omdat 

zowel het financiële luik als het structurele luik ontbreekt. Maar het is een zeer mooi begin dat ze niet 

enkel op korte termijn naar iets kijken. Het is de bedoeling van NIÑOS de la LUNA om te kijken op welke 

manier wij structureel kunnen bijdragen tot dit project. Opleiding biedt de meeste kansen op een uitweg 

uit de vicieuze cirkel van armoede en werkloosheid. 

NIÑOS de la LUNA heeft zich ertoe verbonden om de voeding van onze jongeren te verzekeren.  Dit is 

zeer noodzakelijk. In Peru is er nog steeds zeer veel chronische ondervoeding, met onder andere als 

gevolg tekort aan lengte voor zijn/haar leeftijd. Deze vorm van ondervoeding treft vooral kinderen in de 

landelijke gebieden. Ondervoeding is meestal te wijten aan te weinig of verkeerde voeding. Verschijnselen 

die veelal optreden bij ondervoeding zijn de afbraak van eigen lichaamweefsels, vermagering, duizeligheid, 

etc. 

Ondervoeding kan ernstige gevolgen hebben, zoals het achterblijven van lichamelijke ontwikkeling 

(groeivertraging, verminderde spierfunctie), invaliditeit, blindheid, extreme vermagering. Een bekend 

gevolg van ondervoeding is scheurbuik, veroorzaakt door een tekort aan vitamine C. Ondervoeding leidt 

onder meer tot concentratiestoornissen, wat tot een achterstand op schools gebied kan leiden. 

Op het vlak van gezondheid (tandarts en algemeen dokter onderzoek), heeft wawasonq’o al een aantal 

verkennende gesprekken gevoerd, maar naar mijn indruk is dit onderwerp een beetje op de achtergrond 

geraakt.  

Het thema educatie, is momenteel een zeer ‘hot’ item. Het idee van een opleidingscentrum is een zeer 

goed idee, maar er moet eerst veel meer structuur komen, vooraleer NIÑOS de la LUNA in dit project 

stapt. De bedoeling is om een aantal verkennende gesprekken te voeren met een aantal NGO’s om op 

korte termijn een oplossing te bieden voor de jongeren die afstuderen.  

Er is voor NIÑOS de la LUNA nog een lange weg af te leggen, maar we kiezen ervoor om alles eerst rustig 

te observeren en dan op structureel vlak te werken. Iets wat op langere termijn veel meer jongeren ten 

goede zal komen. 

  

De eerste weken staan in het teken van observatie, om met een goed beeld te kunnen beslissen of de 

steun die we tot nu gekregen op de juiste manier kan gebruikt worden. Want dit is niet altijd evident. 

Voor mezelf is het terug allemaal een beetje aanpassen, aan een andere cultuur, aan mensen die ik lang 

niet gezien, bepaalde gewoontes, etc. Dit brengt veel vragen met zich mee, maar dit is soms goed, want 

je moet niet zomaar alles aanvaarden van je eigen cultuur. Nu kun je aan den lijve ondervinden dat er 

andere visies en omgangsvormen zijn naar problemen toe. 

Ik was gisterenavond op de Plaza de Armas een hamburger aan het eten en kwam een jongentje van 9 

jaar tegen, die vroeg “comprame”, koop mijn spulletjes. Na er eventjes mee te hebben gepraat, zei hij dat 



hij nog zo laat op de straten van Cusco moest rondlopen om zijn familie te kunnen helpen, hij had nog 2 

broers die jonger waren dan hem … Er is niemand die nog raar opkijkt wanneer een klein jongetje om geld 

of eten komt vragen. Dit is een deel van het straatbeeld geworden, waar ons hart van breekt. Maar hier is 

het de normaalste gang van zaken. In het rijke Europa speelt zich op kleine schaal juist hetzelfde tafereel 

af. Wij kijken ook niet meer op als er bedelaars zitten aan de Veldstraat in Gent. Het is niet altijd juist dat 

wij met een oordeel klaar staan over andere landen, als wij zelf niet eerst in onze eigen achtertuin kijken. 

 Hasta pronto amigos 

 

 
 
Indien U de nieuwsbrief van NIÑOS de la LUNA niet meer wenst te ontvangen neem kontakt op met : 
Guy Korte  0472 / 68 05 77        052 / 22 23 63         guy.korte@skynet.be 
 


