
 
Verslag - verantwoording corona steun aan kinderen, families en zorgorganisaties 

Toen de COVID-19 pandemie het dagelijks leven in Cochabamba, Bolivia veranderde, hadden veel 

families plotseling acute financiële nood. Vanwege de lockdown konden zij hun werk niet meer 

voortzetten en viel hun inkomen weg. Casa de la Alegría heeft, mede dankzij uw steun, meerdere 

van deze families kunnen helpen. In dit verslag geven we inzicht en uitleg over de steun die we 

hebben kunnen bieden, bijvoorbeeld  aan Estrellas de la Calle, een organisatie die zorgt voor 

kwetsbare kinderen en jongeren die op straat werken en weinig kansen hebben. 

Casa de la Alegría moest het reguliere werk met kwetsbare kinderen en jongeren, slachtoffers van 

onder andere geweld, mensenhandel of prostitutie, stopzetten.  Normaal gesproken bieden wij hen 

een veilige plek in onze workshops en helpen wij hen om trauma's te verwerken en sociaal-

emotionele vaardigheden te verwerven. Dit doen wij op zeven locaties, zoals Estrellas de la Calle, 

maar ook bij Sipe Sipe (een opvangcentrum voor (seksueel) misbruikte jongens), Cube (een opvang 

voor meisjes die seksueel zijn misbruikt) en Corazón Alegre (een opvanghuis voor (adolescente) 

meisjes gered uit de mensenhandel).  

Zie hieronder een tweetal foto’s die ons reguliere werk met de kinderen en jongeren laten zien: 

 

Helaas heeft de COVID-19 pandemie gezorgd voor een tijdelijke onderbreking van onze normale 

werkzaamheden. Hierdoor missen de kinderen en jongeren de psychische begeleiding die hun 

ontwikkeling stimuleert. De meest urgente gevallen voorzien we op dit moment van online 

begeleiding via Zoom, zo hopen we te voorkomen dat deze kinderen en jongeren terugvallen in hun 

ontwikkeling.   

Tijdens deze onstuimige periode focussen we ons nu vooral op noodhulp aan de gezinnen die het 
hardst getroffen zijn door de crisis. Het was niet alleen voor ons een grote verandering, ook voor de 
betrokken gezinnen in Cochabamba was het een enorme klap. Door de coronacrisis en de daaruit 
voortvloeiende lockdown zijn sommige kinderen en jongeren bijzonder hard getroffen. Een 
voorbeeld hiervan is de jeugd die noodgedwongen op straat werkt om de kost te verdienen. Zij 
hadden al snel geen middelen meer om voor zichzelf te zorgen. Het kunnen kopen van basis 



 
voedingsmiddelen is voor hen niet langer vanzelfsprekend. Bovendien is er – in verband met de 
crisis – grote behoefte aan zeep, alcohol (als ontsmettingsmiddel), schoonmaakmiddelen en 
medicijnen om gezond te blijven. We hebben pakketten samengesteld met voedselproducten zoals 
meel, rijst, aardappelen, olie en eieren. Daarnaast hebben we middelen kunnen leveren zoals zeep, 
schoonmaakspullen, medicijnen en herbruikbare luiers. Zeker dit laatste was hard nodig op de 
plekken waar mensen weinig toegang hebben tot stromend water. Naast de directe noodhulp aan 
de gezinnen hebben we ook aan tehuizen als Sipe Sipe en Corazón Alegre voorraden van praktische 
benodigdheden kunnen leveren. 

We proberen de kinderen en jongeren nog altijd te bereiken en te ondersteunen, vooral nu. Een 
gebrek aan psychologische begeleiding brengt hun voortgang ernstig in gevaar. Diverse tehuizen 
hebben daarnaast ook continu behoefte aan praktische benodigdheden. Met de extra fondsen 
konden we voorraden leveren. We konden hen voorzien van een aantal basis benodigdheden zoals 
voedsel, medicijnen en schoonmaakmiddelen. Dit alles is de komende periode nog altijd 
noodzakelijk, ondanks de lichte versoepeling van de lockdown.  

We bieden we tijdens deze bijzondere periode ook wekelijks trainingen aan de tía’s en de rest van 
het personeel in de tehuizen. Aangezien de jongeren het contact nu missen van onze sessies, is het 
belangrijk dat hun begeleiders hen nu ondersteunen. Ook besteden we in deze tijden extra aandacht 
aan communicatie binnen het team van Casa de la Alegría, via Zoom meetings en online trainingen. 
Zo komen we als team sterker uit deze crisis, waardoor we de kinderen een betere basis kunnen 
bieden. Het is van groot belang dat we ons juist in deze tijden kunnen blijven inzetten voor de 
kinderen. Zoals u weet is duurzaamheid en continuïteit uiterst belangrijk om onze 
langetermijndoelen met deze jongeren te verwezenlijken. Door hen ook in deze zware tijden te laten 
zien dat we er voor hen zijn, blijven we werken aan een vertrouwensband die juist voor deze 
doelgroep zo belangrijk is om te blijven groeien en te ontwikkelen. Dit is mogelijk dankzij uw steun 
aan Casa de la Alegría. 

Enkele foto´s van de hulp die we momenteel kunnen bieden zijn dankzij uw steun: 

 

  



 
  

  
  

  

 


