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Terugblik Projecten 2011 

1. Project in Paillaco;  
Het project is gericht op vrouwen die seksueel misbruikt zijn en of in een gewelddadige 
thuissituatie zitten. Het doel is om de vrouwen hun zelfrespect en eigenwaarde terug te 
geven. Het gaat om 20 volwassenen en 10 jongvolwassenen. Deze groep is direct betrokken, 
indirect gaat het om 120 personen. Kosten:  2250 euro  
 

2. Project in Futrono;  
Het project ondersteunt de autochtone vrouwen in Futrono en omgeving dmv het opzetten 
van een werkplaats waar de vrouwen diverse soorten handwerken kunnen leren, zoals het 
werken met verschillende stoffen, diverse schildertechnieken, etc. De eerste bijeenkomsten 
zijn begonnen op 14 April 2012. 2 keer per week krijgen de vrouwen 4 uur les van een 
docent.    2250 euro is besteed en vanuit Chili kregen we de volgende foto’s opgestuurd en 
het bericht dat het goed gaat en voortgezet wordt. De deelnemende vrouwen komen samen 
en maken mooie handwerken. Naast dat het leren van handwerken belangrijk is, wordt het 
sociale aspect en de nieuwe contacten als zeer ondersteunend ervaren door de vrouwen. Zo 
zijn pastoraal medewerkers ook aanwezig tijdens de bijeenkomsten om indien gewild met de 
mensen te praten.  
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3. Project Corral; 
Het project richt zich op mensen uit Corral en de dorpjes in de buurt die kampen met 
een alcoholverslaving. De gemeenschaps ruimte in Corral diende hiervoor gerestaureerd 
te worden zodat er een plek is waar de mensen samen kunnen komen en begeleidt kunnen 
worden. Jaren geleden is er een gemeenschaps ruimte gerealiseerd in de tijd dat Pater Dirk 
de Wit woonde en werkzaam was in Corral. Na al die jaren diende het echter opgeknapt te 
worden. Pater Mauricio Meza is nu actief betrokken in Corral. Ome Dirk is begraven in dit 
mooie kleine dorp en zijn dierbare vrienden Sergio en Elza hebben een grote betrokkenheid 
in de gemeenschap. In 2011 hebben wij 2700 euro beschikbaar gesteld en hieronder zijn de 
foto’s die wij hebben ontvangen van de renovatie.  

 
 

4. Orguesta Cifan:  
Onder begeleiding van professor Osvaldo Urrutia worden  jonge kinderen begeleid bij het 
leren bespelen van de viool. Deze kinderen komen uit de kansarmste gezinnen van Valdivia 
en kampen vaak met sociale problemen als mishandeling, straatcriminaliteit, verslaving, etc. 
Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan normen en waarden, samen werken, 
toekomst keuzes en eigen verantwoordelijkheid. De kinderen zie je groeien in 
zelfvertrouwen, de muziek werkt rustgevend en stimulerend. En hun familie is vaak heel trots 
dat het kind in een orkest mag en vooral ook kan meespelen. De kinderen kunnen in het 
programma blijven tot ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om te gaan studeren. Dit met 
als doel te voorkomen dat kinderen in de kwetsbare leeftijd rond de tienerjaren terugvallen 
in een sociaal isolement en het leven op straat inclusief verslaving en criminaliteitrisico’s. 
Kosten 2560. 
Dit jaar is samen met Cifan en Mauricion Meza geëvalueerd in hoeverre onze steun aan het 
Cifan jeugdorkest nodig blijkt voor 2012. Het jeugdorkest is inmiddels uitgegroeid tot een 
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zeer groot orkest en door hun optredens en nieuwe sponsoren zelfredzaam geworden. In 
overleg hebben wij dus besloten ons steun aan Cifan op de andere projecten te 
concentreren. Omdat naast het orkest Cifan ook op andere wijze ondersteuning biedt aan de 
kinderen van deze kansarme gezinnen. Zie projecten 2012. Wij vinden het geweldig dat het 
orkest zo’n plek in de gemeenschap heeft gekregen en dat ze worden gevraagd voor 
optredens door het hele land. Nog mooier is het dat ze inmiddels grote donoren bereidt 
hebben gevonden het orkest te blijven ondersteunen en wij ons dus kunnen gaan richten op 
andere waardevolle activiteiten van Cifan.  

 
Concert in de Kathedraal van Valdivia 2012 
 

5. Gevangenis Project;  
Het project is een vervolg op een eerder gesteund project van Rene. Met als doel les te 
geven aan de mensen in de gevangenis, zodat ze de technieken beter onder de knie krijgen 
en de houtwerken er steeds professioneler uit komen te zien. Dit zal hun terugkeer in de 
maatschappij bevorderen. Ze hebben meer mogelijkheden op werk. Dit project loopt al wat 
langer en zoals wij begrepen hebben in onze communicatie met de projectgroep  zijn de 
plannen om verder uit te breiden nog niet geïmplementeerd.  
 

.  
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Projecten 2012 

1. Projectvoorstel ‘Integrale Gezondheid’ in de Herberg La Leona 2012  
Dit programma is gestart in 2010 en is vervolgd in 2011 en positief geëvalueerd. Om de 
volgende 2 redenen wordt het in 2012 vervolgd: 

A. De hulpverlening aan vrouwen die te lijden hebben van de gevolgen van de aardbeving van 
27 februari 2010 en de vele naschokken die tot op de dag van vandaag gevoeld worden. Door 
de gebrekkige maatregelen van de overheid wonen nog veel mensen nog in bij anderen of in 
noodwoningen. Ook wordt er door de overheid geen hulp geboden gericht op de psychisch –
emotionele toestand van de bevolking terwijl de mensen kampen met angsten, stress, 
emotionele depressie en paniekaanvallen. Domodungu wil deze hulp bieden aan vrouwen. 

B. Individuele opvang en hulp aan vrouwen die lijden aan stress en depressie vanwege haar 
dagelijkse omstandigheden, zoals zorgen rond het gezin, armoede, werkloosheid, huiselijk 
geweld, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 2012 worden voor de vrouwen verschillende activiteiten georganiseerd waarbij aandacht 
wordt gegeven aan bovenstaande problemen. Door een gedeeltelijke bijdrage van de 
Bietendag, een eigen bijdrage van de deelnemers en andere bronnen kunnen deze  
activiteiten gefinancierd worden.  Het uitgebreide project voorstel kunt u lezen op onze 
website. Gereserveerd bedrag vanuit Bietendag 4000 euro 
 

2. Project voorstel “Construimos sonrisa, defendemos la infancia” vertaald: Bouwen aan een 
glimlach en bescherming van het kind.  
Cifan concentreert zich op drie belangrijke projecten: 
a. Mi Familia Cifan: een opvang tehuis voor door geweld of misbruik getraumatiseerde 

kinderen. Kinderen die niet langer thuis kunnen wonen worden hier opgevangen en 
geholpen met het verwerken van hun trauma’s en te herstellen. 12 kinderen en 
adolescenten komen hier momenteel voor in aanmerking. 

b. P.I.E. Cifan: Ambulant programma om een gezin van dichtbij te begeleiden en zo te 
voorkomen dat kinderen worden mishandeld, aan de drugs of andere verslavingen 
worden blootgesteld of verleidt worden tot asociale/ criminele gedragingen als 
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vandalisme etc. De hulpverleners bezoeken en begeleiden ouders en kinderen in de 
thuissituatie. 74 kinderen en adolescenten zitten momenteel in dit programma. 

c. Orguesta Cifan: inmiddels bekend. Veel kinderen uit de kansarme gezinnen krijgen 
binnen dit orkest de kans om zich muzikaal te ontwikkelen, instrumenten te bespelen en 
zich dus bezig te houden met hun ontwikkeling, passie en zelfvertrouwen in plaats van de 
misère van de straat. Ook is dit een manier om kinderen uit dezelfde gemeenschap 
samen te brengen en samen te werken aan positieve dingen. Begeleiders kunnen op 
deze manier ook identificeren als bepaalde kinderen individuele hulp en begeleiding 
nodig hebben van sociale of psychologische aard. Zoals u onder projecten 2011 heeft 
kunnen lezen gaat het erg goed met dit project. 106 kinderen en adolescenten zijn in dit 
programma opgenomen.  

 
Cifan heeft ons een uitgebreid project voorstel gestuurd inclusief bouwtekeningen en 
offertes voor de renovatie van het Cifan kinderopvang tehuis. In dit huis is plaats voor 10 
kinderen die tijdelijk nadat zij door huiselijk geweld en/ of seksueel misbruik niet meer thuis 
kunnen wonen. Zij krijgen psychologische hulp, nodige bijstand en worden ondersteunt in 
o.a. onderwijs. Aangezien zij momenteel 12 kinderen hebben die in aanmerking komen en 
het huis ernstig achterstallig onderhoudt heeft, is besloten op de ruimte uit te breiden met 2 
slaapkamers, een badkamer en een studeerkamer.  Zo komt er plaats voor meer kinderen en 
verbeteren de leefomstandigheden.   
Gereserveerd bedrag 9950 Euro 

  
 

3. Projectvoorstel:  Werken aan een toekomst door educatie 
Ook dit project wordt gecoördineerd vanuit Cifan. Dit project staat zeer dicht bij ons thema 
van dit jaar: Onderwijs. Dit project streeft ernaar de kinderen en adolescenten verbonden 
aan Cifan te ondersteunen in onderwijs. Bijlessen, materialen..enzovoort.  Maar ook 
psychologische ondersteuning in hoe te leren, zelfvertrouwen, leerhouding, doorzetten.. zeg 
maar alles om hun kansen in het onderwijs systeem te vergoten, en uitval te voorkomen. 
Gereserveerd bedrag nog te bepalen : projectvoorstel vraagt rond 6000 euro. Mede 
afhankelijk van de opbrengst bietendag 2012.  

Op onze website www.bietendag.nl zijn  projectvoorstellen ter inzage en kunt u uitgebreidere 
informatie en meer foto’s vinden. 
 
Vriendelijke groet, 
 
De Bietendag organisatie.  
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