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Inleiding 

De totstandkoming van dit verslag 

Met het einde van de meeste extreme maatregelen van de pandemie in zicht, sloten we 2021 af met 

een live- evaluatie met Rosio Lopez. Zij bracht de maand oktober in Nederland door en haar verhalen 

gaven een goed beeld en inzicht in hoe het project in 2021 heeft gedraaid. Bij deze het verslag over 

2021, 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. 

 

Sportactiviteiten op de scholen toen eindelijk de scholen weer opengingen in juli 2021 
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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 bepaalde in 2021 nog steeds in belangrijke mate het maatschappelijk leven op Chiloe. 
De scholen waren tot juli dicht en kinderen kregen mondjesmaat online-onderwijs. Ondanks het aantal 
Covid-slachtoffers in 2021 snel terugliep dankzij een effectieve en zeer snelle vaccinatiecampagne van de 
Chileense overheid, bleven veel maatregelen het hele jaar van kracht.  
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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 1997 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 2021 
Een jaar gekleurd door Corona-maatregelen en de hieruit voortvloeiende maatschappelijke en 
economische problemen. Voor velen in Zuid Chili een jaar waarin isolement in alle hevigheid werd gevoeld, 
zowel door gebrek aan aanvoer van levensmiddelen naar de eilanden, als het isolement door reisverboden 
en lock-down.  
De kinderkampen, die ieder jaar in de Chileense zomervakantie in januari en februari worden gehouden, 
werden daarom ditmaal digitaal gehouden. Middels zoom-sessies met allerlei opdrachten en activiteiten, 
groepsgesprekken en zelfs slapen in een slaapzak voor het kampgevoel, probeerde het Chileense team de 
kinder- en jeugdkampen toch te organiseren. Vanuit Nederland konden we hier nu een bijdrage aan 
leveren met ons maatschappelijk kunstproject met de titel Vogels van Hoop. In Chili deden de kinderen 
mee door hun eigen vogels van hoop te vouwen en deze in hun eigen buurt uit te delen aan mensen die ze 
een hart onder de riem wilden steken.  
Ondanks de voorspoedige vaccinatiecampagne in Chili bleven de scholen tot eind juli gesloten en veel 
kinderen liepen vast in schoolwerk of in mentale of emotionele problemen. Huisbezoeken waar mogelijk, en 
veel logeeropvang bood kinderen en gezinnen ondersteuning. Het Chileense team bracht ca. 4 maanden 
door op het eiland Chulin, zodat ze vanuit daar, de kinderen en jeugd op de eilanden in de verste uithoek 
van de archipel konden opzoeken en begeleiden. In de winterperiode van maart tot augustus waren er veel 
gezinnen die een beroep deden op het team voor ondersteuning in praktische of morele zin: prijzen van 
levensonderhoud gingen omhoog en  het sociale isolement leidde tot veel depressies, agressie en 
wrijvingen in de gezinnen. Uiteraard hadden, net als vorig jaar veel kinderen hulp nodig bij hun schoolwerk.  
Zowel op het eiland Chulin, als in Castro waar het team de rest van het jaar doorbracht, was voortdurend 
plek voor 3 a 5 kinderen om een paar dagen te komen logeren en hulp te krijgen bij huiswerk, spelletjes te 
doen en even met anderen op te trekken.  
 
Vanaf juli konden de scholen weer worden bezocht en werd ook de gezinsondersteuning op het 
hoofdeiland gemakkelijker. Maar ondanks dat fysieke activiteiten weer konden plaatsvinden, bleven de 
digitale contacten even intensief. Dat zagen we ook met eigen ogen, toen Rosio in oktober op bezoek was 
in Nederland en haar begeleiding van gezinnen, ook op afstand gewoon doorging via Whatsapp. 
 
Van maart tot december volgde een groep van 5 studenten een vormingsjaar bij het team. Zij hielpen mee 
in de activiteiten en kregen les in community development en kinderwerk. Als afsluiting deden ze een 
praktische stage in Peru onder Corona-wezen. Peru is zwaar getroffen door de pandemie en in Chimbote, 
een stad in het Zuid-Westen werd een kinderprogramma en maatschappelijk hulpprogramma gehouden 
waaraan 150 kinderen en 40 moeders meededen die een of beide ouders of echtgenoot waren verloren 
aan Covid. Huizen werden opgeknapt, er werd lotgenotenbijeenkomsten gehouden met psychologische 
ondersteuning en voor de kinderen waren er sport- en spelactiviteiten en bijeenkomsten om hen te helpen 
over hun verdriet te praten. Iets wat niet gebruikelijk is binnen de Peruaanse cultuur. 
Kortom 2021 was een bewogen jaar waarin heel veel mooie dingen gebeurden. 
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Het team 
Het team van Rosio en Ana Maria bestaat nog steeds 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), 
32 jaar uit Union. Het 
scholenwerk is haar op het 
lijf geschreven 

Deborah, 29 jaar uit 
Santiago. Van beroep 
manager. Organiseert 
kinderkampen en werkt 
mee in kinderactiviteiten 

Rosio, 
psycholoog, 59 
jaar uit Peru. 
Algehele leiding 

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

Simon, 35 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 

 
het team op weg naar de eilanden 
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Terugblik op de kernactiviteiten 
 
Kinderkampen en logeeropvang 
Aan de digitale kinderkampen waar dit jaar mee werd begonnen, deden evenveel kinderen mee als 
normaal, ca. 100. Ook al was het online, het voorzag in de behoefte om met elkaar plezier te maken, uit te 
wisselen hoe ze zich staande hielden in het Covid-isolement. De kinderen waren opgeroepen om thuis op 
een andere plek dan hun slaapkamer te slapen op een geïmproviseerd bed. Van s ’ochtends tot s ’avonds 
waren er programmaonderdelen, zoals ochtendgymnastiek, verhalen, groepsgesprekken, knutselen en 
opdrachten in de eigen wijk of buurt om hoop en plezier uit te delen.  Vanuit Nederland deden we mee met 
het programmaonderdeel rond het thema hoop en solidariteit. Origami-kraanvogels werden gevouwen en 
de kinderen en jongeren deelden die uit aan ouderen en mensen die het zwaar hadden in hun eigen dorp 
of wijk.  

Omdat de kinderkampen in 2021 niet fysiek door konden gaan, werd aan kinderen die het zwaar hadden 
en die weinig contacten hadden, logeerdagen aangeboden. Gedurende 42 weken waren er steeds 3 a 4 
kinderen of jongeren te gast in Castro, waar ze in kleine groepen plezier hadden, ondersteuning kregen bij 
schoolwerk en, indien nodig, hulp bij het omgaan met de emotionele gevolgen van het Covid-isolement. 
Veel kinderen en jongeren kampten met depressieve gevoelens en een gevoel van uitzichtloosheid. Een 
voorbeeld was Oscar, 13 jaar, die op het hoofdeiland van Chiloé woont, geen broertjes of zusjes thuis heeft 
en een strenge opvoeding geniet. Hij zag het leven op een gegeven moment niet meer zitten en zijn ouders 
trokken aan de bel bij het team. Hij kwam een midweek logeren, kreeg een druk programma met fysieke 
activiteiten op het grote erf én sport en spel met de twee andere kinderen die er op dat moment waren. 
Hiernaast was er tijd en aandacht voor zijn emotionele gesteldheid en hulp bij het hiermee omgaan. Het 
doorbreken van zijn isolement, afleiding en de wetenschap dat hij niet de enige is die het zwaar heeft, 
maakten dat Daniel na de midweek weer plezier in het leven had. Hij onderhield hierna uit zichzelf contact 
met het team en met de andere tieners die hij kende van de kinderkampen. 

 

kinderen logeerden in kleine groepjes bij het team, zowel op het eiland Chulin als ook in Castro. 
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Armoedebestrijding & Praktische ondersteuning  
De kosten voor levensonderhoud en brandstof liep in 2021 verder op tot bijna Nederlandse prijzen, terwijl 
de lonen en inkomsten hetzelfde bleven of juist achteruitgingen bij de gezinnen die hun geld verdienen met 
verkoop van agrarische producten, handwerk of vis. De jaarinflatie CP1I stond op in Chili op 7,17, in 
Nederland was dit 5,71.  
Rosio vertelde dat ze als team besloten hadden hun eigen onderkomens zo min mogelijk te verwarmen, 
zodat ze brandhout konden delen met degenen die tekort hadden. Voedselpakketten, kleding, brandhout 
en medicijnen werden uitgedeeld aan een vijftiental gezinnen.  

In de cultuur van Chiloe geldt dat hulp niet tot afhankelijkheid mag leiden en hier geldt het begrip Minga: ‘ik 
help jouw vandaag, omdat ik weet dat ik morgen op jou kan rekenen als ik hulp nodig heb’. Dit begrip 
Minga betekent dat onderlinge hulp leidt tot het verstevigen van de sociale cohesie en relaties. Het 
Chileense team hecht aan dit concept en zoekt altijd manieren om een tegenprestatie te vragen, zodat 
mensen hun waardigheid houden én niet passief worden. In de tijd van de oogst van de groentetuinen, bij 
goede vangst van vis kon het team delen in de oogst. En soms werd in driehoeksverhoudingen een 
tegenprestatie aan het team aangeboden, bijvoorbeeld door vervoer per boot van het ene eiland naar het 
andere door een familielid van een gezin dat door het team was geholpen.  

Maar, vertelde Rosio, “de nood is hoog en veel gezinnen kampen met tekorten. Naast materiele hulp 
bestaat een groot deel van de gezinsbegeleiding uit het samen kijken en anticiperen op de toekomst: welke 
mogelijkheden zijn er in plaats van lamgeslagen worden door onmogelijkheden en vooral ook werken aan 
solidariteit binnen de sociale netwerken. Hierin spelen de kerken een belangrijke rol”.  

Blij met warme winterjassen 

 
  

 
1 CPI: consumentenprijsindex, Bron: https://www.inflation.eu/nl/inflatiecijfers/cpi-inflatie-2021.aspx 
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Onderwijs & welzijn 
Pas in juli 2021 gingen de scholen weer open en kon het scholenwerk in Puchauran worden hervat. In de 
maanden daarvoor bracht het team drie maanden door op Chulin waar de school weliswaar open was, 
maar zonder leerkracht omdat die met pensioen was gegaan en er geen vervanging was geregeld. Hier 
verzorgde het team een deel van het onderwijs, gaf de kinderen hulp bij huiswerk en organiseerde tal van 
sportieve en educatieve activiteiten. Het zal nog veel inspanning en tijd kosten om de leer-achterstand die 
kinderen in de afgelopen Covid-jaren hebben opgelopen, weer in te lopen. 
 
Sommige kinderen kregen intensieve begeleiding omdat ze vastliepen. Een mooi voorbeeld hiervan is 
Victoria Esperanza, een meisje waarvan door de artsen was gezegd dat ze verstandelijk beperkt was en 
nooit zou kunnen lezen en schrijven. Het team kenden de dramatische voorgeschiedenis van dit meisje. Ze 
was veel te vroeg geboren als gevolg van een groot trauma van haar moeder en had het eerste half jaar 
van haar leven in het ziekenhuis doorgebracht. Ze kon zich moeilijk focussen, was snel overprikkeld en kon 
het tempo van het schoolwerk niet bijhouden. Rosio en Vanessa (psycholoog en leerkracht) maakte een 
behandelplan en begeleidden Victoria gedurende een aantal maanden met dagelijkse therapie, oefeningen 
en individuele les. Ze kwamen erachter dat Victoria slecht zag en regelden een bril.  Na vier maanden kon 
Victoria lezen en met ondersteuning het schoolcurriculum volgen.  
 

 
 
Binnen de kinder- en jeugdgroepen die voor een groot deel online doorgang vonden, hielden de teamleden 
een vinger aan de pols hoe het met de kinderen gaat en welke ondersteuning ze nodig hebben. Hierin was 
de logeeropvang een mooie manier om kinderen te helpen met schoolvakken die ze moeilijk vonden of ze 
extra begeleiding te geven zodat ze hun toetsen en examens konden halen. 
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WhatsApp life-line! 
Reizen naar het achterland was in 2021 niet mogelijk, maar wel bleven de contacten. In de meeste 
geïsoleerde gebieden en eilanden gingen de school- en sociale activiteiten redelijk normaal door. Deze 
gebieden waren hermetisch afgesloten en alleen met speciale toestemming en testen mochten mensen 
van en naar die gebieden reizen. Veel jongvolwassenen die de afgelopen jaren elders op het vaste land 
werk hadden gevonden, keerden terug naar hun roots omdat ze toch niet aan het werk konden zijn of hun 
werk online moesten doen. Dit leidde tot een toename van de bevolking in gebieden die de afgelopen 
decennia vooral grijs gekleurd waren. De school op Chulin kreeg zo van 9 leerlingen opeens 25 leerlingen.  
 
Met name psycholoog Rosio had een dagtaak aan het bieden van telefonische of ‘zoom’ therapie. Met 
name tieners en jongeren liepen vast in depressie en angst én er waren tientallen ouders, met name 
moeders, die counseling kregen rond gezins- en opvoedingsproblemen. 
Naast de individuele contacten, organiseerde het team ook weer een zoom-conferentie Jong & Oud, voor 
jongeren en opvoeders over het met plezier familie zijn, omgaan met stress en problemen samen 
aanpakken.  
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Training & vormingsjaar 
De twee coördinatoren van het project, Rosio en Ana Maria spannen zich onverminderd in om jonge 
mensen op te leiden die hun levenswerk op termijn kunnen overnemen of die een periode meewerken in de 
organisatie. Ieder jaar organiseren ze een vormingscursus van zes maanden waaraan jongeren mee 
kunnen doen. Persoonlijke ontwikkeling, principes van community development, leiderschapsvaardigheden 
en persoonlijke coaching maken onderdeel uit van dit programma. In 2021 hebben drie jongeren dit 
programma gevolgd. Ook Simon die, al langer in het team meewerkt, deed mee. De afronding van de 
cursus vond plaats in Peru, waar het team in Chimbote een kinder- en gezinsprogramma organiseerde 
voor slachtoffers van de pandemie. Want een interculturele ervaring maakt een belangrijk onderdeel uit van 
dit programma. Ditmaal kwamen twee cursisten uit Chili en een uit Peru. 
 

 
 
De bijeenkomsten en activiteiten voor jongeren gingen in klein comité en vanaf juli ook weer in wat grotere 
groepen door. Rosio vertelde dat het ontzettend belangrijk is om hen ook juist nu te blijven betrekken, want 
zij hebben het zwaar en de verleiding van drank en drugs, het risico van depressie en eenzaamheid zijn 
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groot. “We willen graag dat ze zich ook nu verder ontwikkelen en hopelijk kunnen we  in 2022 de 
activiteiten weer hervatten en kunnen ze actief meedraaien bij de kinderactiviteiten”. 
 

Bezoek aan Nederland 
Op uitnodiging van een aantal vrienden van het project in Chili, kwam Rosio eind oktober drie weken naar 
Nederland om bij te tanken en te vertellen over het project. Uitrusten stond bovenaan het programma en 
dat was nodig na een heel intensief jaar. Het was de bedoeling om een benefietdiner te organiseren, maar 
Covid gooide opnieuw roet in het eten, en de activiteit moest worden aangepast. Tijdens een viertal kleine 
bijeenkomsten vertelde Rosio over het project Kansen voor Kinderen van Chiloe.  
De andere coördinator Ana Maria bracht deze periode bij haar familie door. Zij zag het niet zitten om naar 
Nederland te reizen. 
Het team besloot het jaar in Peru waar de jongeren tot begin december bezig waren met hun praktijkstage 
in Chimbote. Vanwege de Covid-maatregelen kon het team pas in januari terug naar Chili. 
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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 opnieuw een andere vorm gehad dan gebruikelijk, vanwege Covid.  De onderwijs en 
welzijnsactiviteiten, zowel gericht op gezinnen als op kinderen hebben tot juli middels gezinsbezoeken, 
logeerafspraken en digitaal plaatsgevonden. Na juli werden de activiteiten op de basisschool in Puchauran 
hervat. Het noodfonds was opnieuw 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.  
Stichting KIO, stichting DSF en Plaats de Wereld hebben dit  project financieel ondersteund. Zonder deze 
steun hadden de activiteiten niet kunnen plaatsvinden.  
De ondersteuning vanuit Plaats de Wereld viel dit jaar lager uit, vanwege het feit dat ook deze organisatie 
hard werd getroffen in haar inkomsten door de lockdowns. De benefietactiviteiten tijdens het bezoek van 
Rosio leverden extra inkomen op en nog belangrijker: een 15-tal nieuwe donateurs voor Rosio’s inzet (ca. 
€1200 per jaar). 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.   

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 

De teamleden in Chili, betaalden brandstof, activiteiten en noodhulp uit eigen zak of gaven een deel van 
hun eigen kleding of brandhout weg.  Maar ook zij merkten dat hun eigen middelen beperkt zijn en de 
kosten voor levensonderhoud fors omhoog gaan. Maar zoals altijd, vertrouwen ze erop dat er op de een of 
andere manier wel zal worden voorzien in wat nodig is en zijn ze bereid hun eigen comfort in te leveren als 
dit de meeste kwetsbare situaties ten goede komt.  
Uiteraard zijn we samen met het team in Chili altijd op zoek naar structurele oplossingen en zijn we blij met 
de nieuwe donateurs die dit jaar zijn opgestaan en hopen we dat er nog veel zullen volgen.  

Verkleedpartij tijdens het digitale kinderkamp naar aanleiding van een verhaal over India & 
praktisch een ander helpen 
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Begroting 2022 

Er vanuit gaande dat de meest intensieve maatregelen m.b.t. Covid voorbij zijn….. 

Project Kansen voor Kinderen van Chiloe Begroot 

Onderwijs & welzijn: 
 

-Logeerfunctie en opvang van 15 kinderen en jongeren die 
emotioneel vastlopen (min. 45 dagen in totaal) 
-Maandelijkse gezinsbegeleiding: 15 gezinnen met 
kinderen met psychosociale, leer- of gedragsproblematiek 
in Achao en Chulin & preventieve huisbezoeken in Chulin, 
Chuit, Achao en het achterland  

€250 
 
 

€1250 
 

 5 Workshops beroepsoriëntatie en talenten op basisschool 
Puchauran, Chuit en Chulin + materialen en boeken, incl. 
transport 

€750 

 Huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning i.v.m. 
leerachterstand door Covid 

500 

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

€850 
 

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

- spelmaterialen 

€1000 
 

€500 
 

Noodfonds kleding en 
schoeisel 

Noodhulp aan gezinnen en kinderen  €1000 

   

 Totaal €5875 

 
 

Structurele kosten waar externe financiering voor wordt gezocht 
Begroot 

Onderwijs & welzijn Wekelijkse lessen op scholen en kinderclubs  €500 

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

€4500 

Kindervakantiekampen Algemene exploitatie  €3000 

Communicatie Internet, telefonie, print- en PC-kosten €1200 

Brandhout Voor basis in Castro en Chulin €2200 

Verzekering Ziektekostenverzekering  €1750 

Uren Psycholoog 
Rosio Lopez 

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

€5700 

  €18850 
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Conclusie en vooruitblik 

Na een aantal zware Covid-jaren hopen we dat in 2022 het ‘normale ’leven weer kan worden opgepakt. 
Aangezien we dit jaar laat zijn met het publiceren van dit projectverslag, weten we inmiddels al dat een 
deel van de activiteiten weer fysiek kunnen worden uitgevoerd. Ook weten we al dat de inflatie verder 
oploopt en kosten van levensonderhoud, materialen, transport en communicatie verder toenemen. Kortom 
2022 is opnieuw een jaar van grote uitdagingen, vooral financieel. Maar de motivatie van het Chileense 
team is groot en ze hopen in 2022 hun team uit te breiden met nieuwe jonge medewerkers, waardoor de 
werklast beter wordt verdeeld.  
 
We zijn blij dat met het bezoek van Rosio in 2021 en met het geplande bezoek aan het project vanuit 
Nederland eind 2022 de brug tussen Nederland en Chili sterker wordt. We hopen dat de band van 
vriendschap en solidariteit in omvang en stevigheid zal groeien, juist nu economische achteruitgang ons 
allen parten speelt.  

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 2022 dit project wilt steunen. 
Dank u wel voor uw hulp & vertrouwen, 

Yvonne Westerhof, namens Plaats de Wereld, 6 augustus 2022 
& 

Ruby Rosio Lopez & Ana Maria Garrido Vidal vanuit Castro 

 

Stichting Plaats de Wereld 
www.plaatsdewereld.nl  
Contactpersoon: Yvonne Westerhof 0645712650 
Bankrekeningnummer: IBAN NL 84 TRIO 0254 6628 11 

 

http://www.plaatsdewereld.nl/

