Verslag
Presentatie en Feestavond
Genieten van de traditionele smaken van Bolivia
t.b.v Telecentras Bolivia

Plaats: 1e Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ , Amsterdam
Tijd:
Zaterdag 20 Maart 2010, 18:30 – 23:30
In samenwerking met NCDO heeft de Stichting Panfluit Bolivia op Zaterdag 20 Maart een
informatie avond gegeven over het Telecentra Project op het platteland in Bolivia.
Meer dan 100 gasten waren op deze avond afgekomen.

Bolivia Marka
Het evenement, aangekondigd in “Het Parool”, “omroep.nl: Agenda Amsterdam” en Facebook
vond plaats in het HTIB Buurthuis in Amsterdam-Centrum en werd geopend dmv muzikaal
optreden van de 4-mans Groep “Bolivia Marka” die prachtige authentieke ritmische nummers ten
gehore bracht.

Daarna vertelde Eric van Pelt over de missie van de Stichting, zijn leden en wat er tot nu toe
bereikt was. Vele schooltjes in Bolivia hadden met onze hulp hun omstandigheden zien
verbeteren en nu waren de Telecentra het punt van aandacht.
Vervolgens nam Ivonne van Pelt het woord over het Telecentra project dat met behulp van het
NCDO programma “Building Bridges” kan worden gerealiseerd.

Het Project: In samenwerking met Unidades Academicas Campesinas heeft Stichting Panfluit
Bolivia de basis gelegd voor het ontkiemen van een zaad van solidariteit met het creëren van
nieuwe telecentra van hoge technologie en voor onderzoek.
De plattelandsjeugd droomt en maakt zich illusies en ze willen het wel uitschreeuwen dat ze van
Bolivia een beter land willen en kunnen maken en verdedigen hun recht om van een betere
wereld te dromen.
De verandering van Bolivia begon met het veranderen van onze manier van denken.
Wat is de werkelijkheid van Bolivia waar 70% van de bevolking in ellende, honger en armoede
leeft?.....Een autochtone jongere antwoordde ons ´dromen houdt ons overeind en laat ons een
Bolivia zien hoe wij het willen zien worden' Onze dromen zijn de waarheid van morgen, onze
solidariteitsprojecten zijn slechts voorlopers van de werkelijkheid een betere wereld te maken,
waar iedereen gelijk is.
ʺOpleiding en School: Sleutels tot oplossing van de armoede”
Met de bouw van scholen in Huancane, Chicaloma en Chimasi hebben wij bijgedragen tot de
opleiding van kinderen en jongeren uit verarmde soci-economische en socio culturele regio’s door
onderwijs te geven van kwaliteit, zodat ze beter in de sociale en arbeidswereld kunnen intreden.
De avond:

Boliviaanse ingezetenen in Nederland
Daarna volgde er een prachtige dansdemonstratie van achtereenvolgens Cueca, Tinku, Diablada,
Chacarera en het spectaculaire Caporales.
Cueca

Gabriela Telleria
Miguel

Ivan Crespo
Marisabel Prado

Tinku

Paola Ramallo
Paola Ramallo
Ivar Ledezma
Ana Lia Barragan

Diablada

Mariana Alem
Noelia Cerruto
Ivan Crespo
Lizeth Lopez
Edward Menchaca

Chacarera

Cecilia van Pelt
Ivar Ledezma
Yamile Julio

Tatiana Villaroel
Geovana Carreno
Carmen Jimenez
Eliana Alba

Caporales

Nicolas Avila
Maria Antonieta Gandarillas
Ilich Figueroa
Carolina Mendoza

Het publiek bestaande uit een mix van jonge Bolivianen en Nederlanders (en zelfs Chinezen,
Fransen en Portugezen) was laaiend enthousiast. Er was ook een souvenirs kraam en er kon
gegeten worden (authentieke kip met aardappelen, eieren, salade en pindasaus). Ook was er een
loterij.

Daarna werd er door het publiek gedanst en gezellig nagepraat.

128 gasten

Conclusie:
De avond was een succes, zowel qua organisatie als programma. De vele vrijwilligers hebben alle
zeilen bijgezet om het te doen slagen. De locatie was goed en er was ruimschoots publiciteit aan
gegeven (flyers, brieven, E-mail, omroep radio nl, facebook en verbale reclame).

