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Inleiding 

De totstandkoming van dit verslag 

In veel opzichten was 2020 een heel bijzonder jaar. Doordat het maatschappelijke leven vanwege de 

pandemie opeens voornamelijk digitaal plaatsvond, kwam Chili opeens een stuk dichterbij. Of we nu 

chatten met iemand in Groningen of in Chili maakte weinig verschil. Dankzij het wereldwijde web waren 

we nauw verbonden en bleven we deelgenoot van wat er in de eilandenarchipel gebeurde. We zijn 

onder de indruk hoe het team in Chili, ondanks dat alles anders liep, een baken bleef voor de vele 

gezinnen en kinderen op de afgelegen eilanden en het achterland van Chiloé. Bij deze een verslag van 

het afgelopen jaar, het financiële plaatje op hoofdlijnen en een vooruitblik op 2021.  

We verzorgen graag een presentatie over dit project mocht u hier belangstelling voor hebben.  

Plaats de Wereld is een stichting met ANBI-status en heeft als doel de veelkleurige wereld 
dichtbij te brengen en mensen handvatten te geven om bij te dragen aan een eerlijker en 
schonere wereld. We zijn verbonden met een aantal organisaties en projecten wereldwijd met 
wie we de inkomsten delen en kennis en ervaring uitwisselen. Een van de organisaties met wie 
we een langdurige relatie hebben, is het welzijnsproject in Zuid- Chili van Jucum Chiloé.  
We zijn blij dat de Nederlandse stichting Development Support Front en stichting KIO dit project 
afgelopen jaar financieel mede mogelijk hebben gemaakt. 

 

De kinderkampen in januari en begin februari waren weer een groot succes. 
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Achtergrondinformatie 
In het Zuiden van Chili ligt de eilandenarchipel Chiloé. Een gebied met rond de veertig eilanden en een 
bevolking van 154.000 inwoners.  
Chili is een land met grote tegenstellingen. Het moderne Santiago doet welvarend en bijna Europees aan, 
terwijl de kleine eilanden van Chiloé achtergebleven en in veel opzichten een vergeten gebied zijn, waar 
mensen vechten om te overleven. De toegankelijkheid van dit gebied in het Zuiden is beperkt, o.a. doordat 
het klimaat grillig is en reizen naar de eilanden gedurende de winter vaak onmogelijk is. Chiloé is een 
gebied met veel neerslag, vaak geteisterd door koude zuidelijke winden uit Antarctica.  
De bevolking van de eilanden bestaat voor het grootste deel uit een autochtone indiaanse populatie 
(Huilliche) die verwant is aan de Mapuche-indianen. Voorheen was Mapuche of Huilliche een scheldnaam 
in Chili. Pas de laatste decennia zijn de Chiloten in toenemende mate trots op hun etnische identiteit en 
koesteren ze hun cultureel erfgoed. Op het hoofdeiland van Chiloé is een aantal kleine steden met 
voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, winkels en voortgezet onderwijs; de kleine eilanden 
hebben een basisschool en een medische post, maar geen winkels of andere voorzieningen. 
In 2012 hebben de eilanden elektriciteit gekregen. Stromend water en sanitatie is echter nog weinig 
ontwikkeld op de eilanden. Maar de laatste jaren sijpelt het besef door, dat goede hygiëne ziekten kan 
voorkomen en veel eilanders investeren nu in het bouwen van toilet en douche. De sociaal zwakkere 
gezinnen blijven hierin achter: zij leven nog steeds onder zeer primitieve omstandigheden en hebben te 
kampen met veel ziekte, ondervoeding en sociale problematiek.  
De mensen leven overwegend van de zee: verzamelen van zeewier, het oogsten van schelpdieren, 
diepzeevisserij. Hiernaast heeft iedere familie een eigen aardappelveld en groentetuin. De laatste decennia 
hebben zich in het gebied zalmkwekerijen gevestigd, waardoor een deel van de bevolking nu in loondienst 
werkt. Met de komst van ‘geld’ is de ruilhandel steeds meer vervangen door een geldeconomie.  
Mede door deze economische ontwikkelingen is de welvaart in het gebied toegenomen, maar nog steeds 
leeft een deel van de bewoners van de afgelegen eilanden onder de armoedegrens.  
De Chileense overheid heeft de laatste jaren enorm geïnvesteerd in de infrastructuur op de eilanden en de 
toegankelijkheid van de eilanden. Hierdoor is mobiliteit gemakkelijker en sneller waardoor het team in Chili 
in een groter gebied kan werken. Ook de komst van de mobiele telefonie heeft het contact met de gezinnen 
en scholen in de afgelegen gebieden vereenvoudigd.  
 
Covid op Chiloe 
De Covid pandemie wordt rigoreus tegemoet getreden: sinds maart 2020 is het gebied praktisch op slot, 
evenals de rest van Chili. De kinderen hebben sindsdien alleen online les, scholen en niet-essentiële 
winkels zijn gesloten, er is regelmatig een avondklok en er zijn weekendlockdowns, groepsactiviteiten 
worden gebannen. Desondanks is het aantal besmettingen en doden, zoals ook in de rest van Latijns 
Amerika, hoog. Inkomensongelijkheid, waardoor mensen wel moeten werken, én de volksaard die ‘social 
distening’ lastig maakt én kleine behuizing dragen hieraan bij. De strenge maatregelen hebben tot gevolg 
dat mensen niet van hun eiland afkunnen, veel aan huis gekluisterd zijn en er weinig reisbewegingen zijn. 
Een arts op Chiloe verwoorde de tragedie als volgt: ‘Covid slaat op twee fronten om zich heen: met een 
luchtweginfectie die fataal kan zijn én met een enorme impact op de geestelijke gezondheid van mensen’.  
1 Naast de Covid-pandemie is er ook, sinds najaar 2019, sociale onrust en we horen van het team in Chili 
dat mensen zich onveilig voelen en dat het vertrouwen in de overheid afneemt.  

 
1 Bron: https://chilereports.cl/en/coronavirus, https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/coronavirus-de-
toestand-chili 

https://chilereports.cl/en/coronavirus
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Jucum Chiloe 

De protestants-christelijke organisatie Jucum Chiloé werkt al meer dan 30 jaar in de Chiloé-
archipel. Het team wordt aangestuurd door Ana Maria Garrido en Rosio Lopez. Zij komen 
respectievelijk uit Chili en Peru en zijn de initiatiefnemers van de organisatie in Chiloé. Het vaste 
team van vijf wordt versterkt door een grote groep vrijwilligers. De organisatie is gevestigd in 
Castro, een van de steden van het hoofdeiland. De basis fungeert ook als guest-house voor mensen 
van de eilanden die naar het ziekenhuis moeten of die kinderen, die in het voortgezet onderwijs 
studeren, bezoeken. Afgelopen jaar was de basis vooral een refuge voor jongeren die het even niet 
meer zagen zitten. 
Een van de kernactiviteiten van de organisatie is het bieden van gezinsondersteuning op de 
eilanden en educatieve ondersteuning met workshops en cursussen op vier basisscholen. Beide 
met als doel kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van een hoopvol en gezond leven.  
De organisatie kan haar werk doen, dankzij financiële ondersteuning door middel van giften uit 
binnen- en buitenland. Sinds 1999 is er samenwerking tussen de organisatie in Chiloé en mensen in 
Nederland. Vanuit Nederland is door Stichting Development Support Front, in samenwerking met 
Jucum Chiloé, een gezondheidscursus voor basisschoolkinderen op Chiloé ontwikkeld. Met deze 
tweejarige cursus werden kinderen in de bovenbouw opgeleid tot informele gezondheidswerkers. 
Omdat de afgelopen jaren de gezondheidszorg op de eilanden is verbeterd, is deze cursus in 2012 
afgesloten. Maar andere lessen over gezondheid in de brede zin van het woord, gaan normaal 
gesproken door: over zelfbeeld en persoonlijke grenzen, ambitie en omgaan met stress e.d. Ook 
sociale vaardigheden staan nog steeds op het programma in de lessen die de organisatie op 
scholen biedt, evenals sportieve activiteiten, bedoeld om kinderen in beweging te krijgen. 
Sinds 2015 heeft ook stichting KIO (Kinderen in Ontwikkelingslanden) uit Nederland het project 
financieel ondersteund.  
In de loop der jaren zijn vanuit Nederland kleinere en grotere projecten van Jucum Chiloé financieel 
mogelijk gemaakt. De samenwerking verloopt goed, mede doordat Jucum Chiloé een buitengewoon 
integere en degelijke organisatie is. De financiën die in projecten worden geïnvesteerd komen 
direct ten goede aan de doelgroep, want de vaste medewerkers krijgen hun ‘salaris’ uit giften uit 
hun eigen achterban en worden dus niet uit projectgelden betaald.  
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Werkgebieden 
1) Castro, hoofdstad van hoofdeiland, urbane setting 
2) Desertores, afgelegen eilandengroep, rurale setting 
3) Dalcahue en Achao, urbaan & ruraal 
4) Futelefu, afgelegen achterland, ruraal 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Werkgebied III 
urbaan/ruraal 

IV werkgebied vanaf 2017, 
ruraal achterland 

Werkgebied I  
urbaan 

Werkgebied II 
ruraal, 
eilanden 
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Terugblik op 2020 
Het jaar 2020 begon, zoals gebruikelijk, met 5 weken lang kinderkampen: meer dan voorgaande jaren 
doordat de reikwijdte van het werk in Zuid Chili is uitgebreid naar het achterland en de 
transportmogelijkheden zijn verbeterd. Wie had in februari kunnen denken dat dit voorlopig de laatste 
grootschalige groepsactiviteiten op de basis in Castro zouden zijn? Begin maart vertrok het hele team naar 
het kleine eiland Chulin om daar de gezinnen en de school te bezoeken. Ze zijn daar ruim zes weken 
geweest, ook tijdens de eerste periode van de Covid-lockdown. In die periode overleed de ‘chief’ van het 
eiland plotseling. Normaal gesproken verzorgt de chief de begrafenisceremonie die ca. een week duurt. Nu 
kon het team die honneurs waarnemen en in de periode van rouw de gezinnen, voor een groot deel familie 
van de chief, bezoeken en bijstaan.  
De rest van het jaar opereerde het team vanaf de standplaats Castro en werden gezinnen op het 
hoofdeiland bezocht en bijgestaan. Het eiland Chiloé is vanaf maart zo goed als op slot geweest. Dit 
betekende dat de dorpen op het eiland wel bezocht konden worden, maar het achter- en vasteland niet. De 
scholen waren vanaf maart tot op heden dicht en het onderwijs werd online gegeven. Deze lockdown heeft 
grote impact op het leven van gezinnen. Er ontstonden veel crisissituaties waar het team bijstand in 
verleende, zowel wat betreft pedagogische of psychologische begeleiding als ook in praktische hulp. Zo 
werd een arm gezin waarvan de baby met hartklachten moest worden opgenomen in het ziekenhuis 
geholpen met vervoer, voedselpakketten en kinderkleding omdat beide ouders nu niet konden werken en 
de kosten voor de medische zorg het hele gezinsbudget opslokten. 
Vanaf april tot december, de winterperiode, logeerden er voortdurend een of meerdere psychisch en 
emotioneel vastgelopen jongeren bij het team in Castro. Ook bood het team veel huiswerkbegeleiding aan 
kinderen die niet in staat waren hun schoolwerk bij te houden. Tenslotte organiseerde het team in 
samenwerking met een arts en predikant in november een online-seminar voor gezinnen in crisis. Dit 
seminar duurde 3 weken, 2 dagdelen per week en in totaal namen 74 mensen hieraan deel. Begin 
december organiseerden ze een kleinschalige feestelijke diplomering op het erf in Castro voor de kinderen 
en jongeren die hun school dit jaar hebben afgerond, aangezien er vanuit de scholen niets werd 
georganiseerd.  
Persoonlijk heeft het team een intensief jaar gehad: in hun eigen achterban en familie zijn een aantal 
sterfgevallen geweest door Covid zonder dat ze de uitvaart konden bijwonen of mensen direct persoonlijk 
konden bijstaan. Op een gegeven moment vertelde Ana Maria dat dit een loodzwaar jaar was, dit heeft ze 
nog nooit eerder zo verwoord. Het aantal hulpvragen van gezinnen, kinderen en tieners was soms bijna te 
veel. Maar op de een of andere manier vonden ze steeds weer energie om toch hulp te bieden voor zover 
dat in hun vermogen lag.  
Naast heel veel intensieve contacten heeft het team ook veel onderhoud verricht aan huis en tuin, zowel op 
Chulin als in Castro. 

 

  



7 

Het team 
Het team van Rosio en Ana Maria bestaat op dit moment uit 5 vaste teamleden en tientallen vrijwilligers 
waaronder ca. 25 jongeren. Ze werken nauw samen met de plaatselijke scholen, opleidingsinstituten en 
kerken.  
 

 

Vanessa, onderwijzeres en 
vertaler (Engels Spaans), 
30 jaar uit Union. Het 
scholenwerk is haar op het 
lijf geschreven 

Deborah, 27 jaar uit 
Santiago. Van beroep 
manager. Organiseert 
kinderkampen en werkt 
mee in kinderactiviteiten 

Rosio, 
psycholoog, 55 
jaar uit Peru. 
Algehele leiding 

Ana Maria, 
administrateur,  
61 jaar uit Valdivia. 
Algehele leiding 

Simon, 33 jaar uit 
Valdivia. Algemeen 
teamlid, studeerde 
mijnbouw. 
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Het project Kansen voor Kinderen in Chiloe 
 

Doelstelling 
De missie van het team in Chili is het bijdragen aan kansen voor kinderen op Chiloe en de omliggende 
eilanden en gebieden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassen, die zich kunnen 
handhaven in een veranderende samenleving. Hieronder staan de doelstellingen uitgesplitst per thema. 
 
Onderwijs & welzijn 

- tijdens de basisschoolperiode ontwikkelen kinderen van de scholen in Puchauran, Chulin en Chuit 
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld 

- kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden en leren eigen grenzen, o.a. met betrekking tot 
lichamelijk contact, herkennen en bewaken 

- kinderen leren hun eigen interesses en talenten benoemen en weten welke beroepen hier bij 
passen 

- kinderen leren dat de wereld groter is dan hun eiland en de archipel, én zijn zich bewust van hun 
etnische identiteit en cultuur 

- scholen in de buitengebieden rond de vulkaan Chaiten worden periodiek bezocht en krijgen 
handvatten voor de lessen in persoonlijke vorming, burgerschap en sociale vaardigheden. 

- Middels kindervakantiekampen krijgen kansarme kinderen de gelegenheid om op vakantie te gaan. 
In de kinderkampen ligt de nadruk op vriendschap, persoonlijke ontwikkeling, sport en 
ontspanning, vanuit een christelijke levensovertuiging.  

  
Armoedebestrijding en economische kansen 

- kinderen uit arme gezinnen krijgen kleding en schoeisel, zodat ze zonder onderscheid kunnen 
participeren op school 

- zwakke gezinnen krijgen begeleiding en steun bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van 
armoede 
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Terugblik op de kernactiviteiten 

Kinderkampen 
Het jaar begon alsof er niets aan de hand was met vijf kinderkampen. Kinderen uit het achterland, de 
eilanden en het vasteland deden mee: een mooie mix van kinderen die in armoede en isolement 
opgroeiden, kinderen die het economisch gezien goed hadden of zelfs verwend waren en kinderen met 
beperkingen. In Chili is men op het gebied van inclusie heel goed ontwikkeld. Het is gebruikelijk dat 
kinderen op de middelbare school bijvoorbeeld gebarentaal leren en dat iemand met een beperking als 
volledig gelijkwaardig wordt behandeld. Tegelijkertijd is er wel een grote scheiding tussen arm en rijk en 
trekken kinderen die onder goede economische omstandigheden opgroeien vaak nauwelijks op met 
kinderen uit gezinnen die met armoede te kampen hebben. De kinderkampen brengen een bonte mix aan 
kinderen op de been, opgedeeld in leeftijdsgroepen. Van de 110 kinderen die meededen in de 
kinderkampen maakten 25 kinderen gebruik van een hele beurs, en nog eens 25 kinderen van een 
gedeelde beurs.  
De kinderkampen worden geleid door oudere kinderen/jongeren onder leiding van volwassenen. Alle 
kinderen worden ingedeeld in familie-groepjes waarvoor een ouder kind of jongere zorg draagt. Deze 
oudere kinderen en jongeren krijgen het hele jaar door maandelijks training in eigen tiener- of 
jeugdgroepen. Een systeem dat heel goed werkt. Kinderen zien in de ‘leiding’ een rolmodel en willen zelf 
allemaal ook heel graag meehelpen. Sommige van de huidige teamleden, Vanessa en Deborah, zijn zelf 
ooit in de kinderkampen begonnen en werken nu als stafmedewerkers mee.  

Er was dit jaar weer een kort kamp voor de kinderen van 6 - 8 jaar, een 4-daags kamp voor kinderen van 8 
-12 jaar, twee tienerkampen van 5 dagen voor kinderen van 12 – 15 jaar en tenslotte een tiener-
jongerenkamp voor tieners tot 19 jaar. Tijdens de kinderkampen was een Nederlands echtpaar via stichting 
DSF op bezoek. Voor het team in Chili een grote bemoediging. 
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Armoedebestrijding & Praktische ondersteuning  
De winter in 2020 was strenger dan gemiddeld, juist nu veel gezinnen noodgedwongen hele dagen thuis 
zaten. Hierdoor was brandstofschaarste dus een groot probleem. Een tiental gezinnen heeft een stapel 
brandhout gekregen van het team om het huis warm te houden. Ook aan kleding voor de allerkleinsten was 
in een aantal gezinnen gebrek: zo kreeg het gezin van Victoria op Chulin een kraampakket met o.a. een 
babydeken en kleertjes voor het vierde kindje dat werd geboren. Ook tijdens de kinderkampen bleek dat 
sommige kinderen zelfs geen handdoek of extra ondergoed hadden, dit werd van het beschikbare budget 
gekocht. Telefoons die het Nederlandse team vorig jaar mee had gebracht werden gerefurbished zodat 
kinderen en gezinnen die konden gebruiken voor het volgen van lessen en het onderhouden van 
contacten. Een baby van 4 maanden moest met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis in Puerto 
Montt wegens hartproblemen. Voor de medicatie voor de baby kreeg dit gezin een bijdrage van het team 
uit de noodhulppot. Tijdens het bezoek op Chulin kon het team het gezin van Don José, de chief van het 
eiland, praktisch helpen bij het organiseren van de begrafenis. Zij zorgden voor zwarte kleding voor de 
weduwe en haar gezin. 

 

 
  



11 

Onderwijs & welzijn 
Sinds maart zijn de scholen in Chili dicht en die konden dus niet worden bezocht. De ondersteuning van de 
kinderen was echter intensiever dan ooit. De omstandigheden 
waarin kinderen wonen en online les krijgen zijn verre van ideaal: 
kleine huisjes, alleen warmte in de nabijheid van het houtfornuis in 
de keuken en weinig woonoppervlak. Bovendien heeft niet ieder 
gezin een computer en moesten veel kinderen hun lessen op een 
klein telefoonschermpje volgen. Veel kinderen riepen de hulp in 
van Simon en Vanessa bij hun schoolwerk. Het werd een komen 
en gaan in het huis in Castro: bijna voortdurend logeerden hier 
een tot vier kinderen of jongeren die hulp kregen bij schoolwerk of 
emotionele problemen. Verder zat het team dagelijks achter het 
eigen scherm om kinderen op afstand te helpen. Dit bracht extra 
kosten voor internet en telefonie en gastvrijheid met zich mee. 
Naast individuele huiswerkbegeleiding werden ook drie keer per 
week online groepssessies georganiseerd voor de groepen kinderen en jeugd die normaliter iedere maand 
bij elkaar komen, dit was zowel de training voor de begeleiders van de kinderkampen als ook de kinder- en 
jeugdgroepen. Op alle mogelijke manieren werd onderling contact gestimuleerd en werden workshops en 
lessen gegeven. 
 

 
 
Het achterland: life-line via WhatsApp ! 
Opnieuw heeft een aantal kinderen uit het achterland meegedaan met de kinderkampen en dit heeft geleid 
tot intensiever contact met hen en hun gezin. De corona-crisis heeft het isolement van dit achterland 
vergroot: reizen naar Chiloé of het vasteland was alleen in geval van nood mogelijk. Bijkomend voordeel 
was dat er weinig corona-gevallen waren en mensen hun leven redelijk normaal konden leiden. Het 
afgelopen jaar was het dus niet mogelijk om het achterland te bezoeken maar dankzij WhatsApp kon er 
contact worden gehouden: zowel met gezinnen als wel met leerkrachten en maatschappelijk werkers. Veel 
mensen gaven aan eenzaam en geïsoleerd te zijn.  
Voor de kinderen en jongeren was het gebrek aan fysiek onderwijs een groot probleem: juist in dit gebied 
zijn de huisjes klein, gezinnen groot en internetverbindingen grillig. Het team in Castro kan dan ook niet 
wachten totdat ze in 2021 dit gebied weer kunnen bezoeken om te zien hoe het echt met de gezinnen is. 
Nu spraken ze sommige ouders wekelijks over opvoedingsproblemen en was er bijna dagelijks contact met 
jongeren die het leven soms helemaal niet meer zagen zitten.  
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Scholenwerk op afstand 
Geen fysiek scholenbezoek, maar huiswerkbegeleiding op afstand en voortdurend een huis vol logees die 
even weg uit hun eigen situatie moesten om vrij te kunnen ademhalen. Simon en Vanessa, van het team, 
hebben zich het afgelopen jaar dagelijks beziggehouden met het ondersteunen van kinderen bij hun 
schoolwerk met als tastbaar resultaat dat van de zestig kinderen, die structureel werden begeleid, de 
vijftien die hun school dit jaar zouden afmaken allemaal zijn geslaagd! Voor hen werd in klein comité en via 
facebook een diplomeringsplechtigheid georganiseerd om deze mijlpaal te vieren omdat er via de scholen 
geen aandacht aan werd besteed. 
 

 
 
Rosio, de psycholoog van het team, had haar handen vol aan de begeleiding van depressieve tieners en 
gezinnen in crisis. “Af en toe was het bijna niet te doen”, vertelde ze. Nog nooit gaf ze aan zoveel gezinnen 
en jongeren tegelijkertijd therapie. Het aantal jongeren dat kampt met sombere en suïcide gedachten, en 
depressies is enorm groot. Wekelijks was er een aantal jongeren, om die reden, als logee op de basis in 
Castro om begeleiding en therapie te ontvangen en de zinnen te kunnen verzetten. 
Daniel van 13 vertelde dat hij niet meer wilde leven omdat alles negatief en uitzichtloos is: “thuis wordt 
nergens anders over gepraat dan over wat niet kan en over hoe erg het allemaal is, er wordt niet meer 
gelachen en mijn ouders zijn altijd maar boos op ons”. Na een paar dagen houthakken, grasmaaien en 
plezier maken met het team in Castro knapte Daniel weer op. Het team vertelde dat de kinderen feilloos 
aanvoelen wat de ouders niet verwoorden: namelijk angst voor de toekomst en wanhoop.  
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Seminar voor ouders en hulpverleners over omgaan met crisis 
Als reactie op al die verhalen van jongeren heeft het team, in november, een online seminar georganiseerd 
over crisis in het gezin. Drie weken lang waren er op twee dagen per week plenaire bijeenkomsten en 
sessies in werkgroepen om ouders en professionals handvatten te geven om om te gaan met verdriet, 
verlies, depressie en problemen in de opvoeding. De reacties waren unaniem enthousiast en van de 74 
participanten haakte niemand af. “Zolang we te maken hebben met deze pandemie is dit een fijne en 
effectieve manier om een grote groep te bereiken en bij elkaar te betrekken. Het isolement en het gevoel er 
alleen voor te staan is wat mensen de das omdoet”, aldus Rosio.  
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Financiële verantwoording 2020 toelichting 
Dankzij de ondersteuning vanuit Nederland, heeft het team in Chili de beschreven activiteiten kunnen doen. 
De activiteiten hebben een andere vorm gehad dan van te voren gepland, alleen de kinderkampen zijn 
volgens plan en begroting verlopen. De onderwijs en welzijnsactiviteiten, zowel gericht op gezinnen als op 
kinderen hebben allemaal middels gezinsbezoeken, logeerafspraken en digitaal plaatsgevonden. Het 
noodfonds was afgelopen jaar harder nodig dan ooit en werd vooral gebruikt om  gezinnen te helpen om 
het hoofd boven water te houden: brandhout, kleding, voedsel, medicijnen en vervoer. Hieronder een 
overzicht van de uitgaven in het kader van dit project, vergeleken met de begroting.  
Naast stichting KIO, heeft ook stichting DSF en Plaats de Wereld dit project financieel ondersteund. De 
ondersteuning vanuit Plaats de Wereld was dit jaar fors minder dan voorgaande jaren. De geplande acties 
zoals benefietdiners, kledingruilbeurs e.d. konden vanwege Covid niet doorgaan. De inkomsten uit eigen 
activiteiten van PdW waar normaal een percentage van naar o.a. het project in Chili gaat, konden ook 
vanwege Covid niet doorgaan. Dit heeft mede geleid tot een begrotingstekort. 
Stichting DSF heeft een groot deel van de structurele kosten van de organisatie in Chili, die niet in de 
projectbegroting maar die in de structurele begroting staan, gefinancierd. Ook kwam een deel van de 
inkomsten vanuit Chili, uit ondersteuning van plaatselijke kerken. Daar waar tekort was, sprong het team uit 
eigen zak bij. 

De begroting en de verantwoording zijn tot stand gekomen middels mondeling overleg met Ana Maria 
Garrido, de projectcoördinator in Chili die de administratie voert.  
 
Eigen inbreng team Chili 

Ze hebben een fors deel van de kosten uit eigen zak betaald. Uiteraard is dit niet wenselijk en we denken 
ook niet houdbaar op lange termijn, omdat ze al van een minimale persoonlijke toelage moeten 
rondkomen. Het geeft wel de motivatie en passie van het Chileense team aan.  

 

 kookles tijdens een logeerpartij bij het team 
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Begroting 2021 

Project Kansen voor Kinderen van Chiloe Begroot 

Onderwijs & welzijn: -Logeerfunctie en opvang van 30 kinderen en jongeren die
emotioneel vastlopen (min. 90 dagen in totaal)
- Huiswerkbegeleiding en praktische materialen voor online
leren
-Maandelijkse gezinsbegeleiding: 15 gezinnen met
kinderen met psychosociale, leer- of gedragsproblematiek
in Achao en Chulin & preventieve huisbezoeken in Chulin,
Chuit, Achao en het achterland

€950 

€200 

€900 

Project Jong & Oud, 5 bijeenkomsten, evt. online seminar €450 

5 Workshops beroepsoriëntatie en talenten op basisschool 
Puchauran, Chuit en Chulin + materialen en boeken, evt. 
via online zoom-seminar in kleine groepen 

€550 

Kindervakantiekampen - Deelname aan kinderkamp voor 10 kinderen:
20 gedeelde ‘plekken’

- trainingscursus jonge ‘begeleiders” 12 bijeenkomsten
voor 20 tieners + materialen

€850 

€750 

Noodfonds kleding en 
schoeisel 

Noodhulp aan gezinnen en kinderen die vanwege de 
corona-crisis onvoldoende voeding, kleding en brandhout 
hebben.   

€750 

Onderhoud Het huis op Chulin is aangetast door termieten en de 
meeste betimmering van het huis moet worden vervangen. 

Het huis in Castro vraagt groot onderhoud van de daken. 
Met relatieve lage investering kunnen de daken weer tien 
jaar mee. 
Voor beide projecten geldt dat er de kosten met name 
materiaal en transport zijn, want het team verricht de 
werkzaamheden zelf en met vrijwilligers 

€1000 

€650 

Totaal €7050 

Structurele kosten waar externe financiering voor wordt gezocht
Begroot 

Onderwijs & welzijn Materialen wekelijkse lessen €275 

Transportkosten Puchauran en Quinchao 27 x, bootkosten 6 x bezoek Chulin en 
Chuit, Nercon, 1 x outreach Futelefu. 

€3625 

Kindervakantiekampen Algemene exploitatie €2500 

Communicatie Internet, telefonie, print- en PC-kosten €900 

Brandhout Voor basis in Castro en Chulin €2750 

Verzekering Ziektekostenverzekering €1500 

Uren Psycholoog 
Rosio Lopez 

aansturing gezins- en scholenbegeleiding, advisering van 
onderwijzend personeel en counseling . 

€4700 

€16250 
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Conclusie en vooruitblik 

Voor het eerst in jaren gaf Ana Maria aan, dat het werk nu zo zwaar is, met name emotioneel, dat het bijna 
niet te doen is. Het Covid-jaar 2020 was zo loodzwaar door de enorm toegenomen zorgzwaarte in de 
begeleiding van zowel de kinderen, jongeren als hun ouders. Meer tijd dan ooit werd gestoken in 
gesprekken, bezoeken, begeleiding en therapie.  
Hoe 2021 eruit zal zien? In ieder geval heeft het team alle voorbereidingen getroffen om in februari (of 
eventueel later in het jaar, zo gauw de situatie het toestaat) te kunnen starten met de kinderkampen. Maar 
zolang de (gedeeltelijke) lock- down voortduurt blijft de logeerfunctie voor kinderen en jongeren die thuis 
vastlopen onverminderd belangrijk. Ook zal het team doorgaan met het online aanbieden van 
ondersteuning aan ouders, het bieden van huiswerkondersteuning en de online zoom-sessies met de 
kinder- en jeugdgroepen. Begin 2021 hoopt het team het achterland te bezoeken om ook daar mensen 
praktisch en mentaal een hart onder de riem te steken.  

Juist nu blijft de brug tussen Nederland en Chili onverminderd belangrijk. In de eerste plaats omdat we door 
samenwerken en uitwisseling elkaar versterken en opbouwen. In de tweede plaats omdat de materiele en 
financiële steun hard nodig blijft om dit mooie project in de benen te houden. In de derde plaats is het een 
project dat ons in Nederland inspireert.  

Vanuit Nederland blijven we ons, vanuit Plaats de Wereld, onverminderd inzetten om dit project te 
ondersteunen, zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn, namelijk mensen en kinderen motiveren en een 
handreiking bieden om uit de neerwaartse spiraal van de armoede te komen en te bouwen aan een 
hoopvolle toekomst. 

We hopen dat u ook in 2021 dit project wilt steunen. 
Dank u wel voor uw hulp & vertrouwen, 

Yvonne Westerhof, namens Plaats de Wereld, 18 januari 2021 
& 

Ruby Rosio Lopez & Ana Maria Garrido Vidal vanuit Castro 

Stichting Plaats de Wereld 
www.plaatsdewereld.nl  
Contactpersoon: Yvonne Westerhof 0592-580426 
Bankrekeningnummer: IBAN NL 84 TRIO 0254 6628 11 

http://www.plaatsdewereld.nl/

