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VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 
EERSTE SEMESTER 2017 

(vertaling: Monique Duyvestijn) 

INLEIDING  

Het educatief centrum Golondrinas (CEG) ondersteunt de integrale ontwikkeling van kinderen onder 
de zes jaar, met ondersteuning van GOVOS (Holanda), de Servicio Departamental de Gestión Social  
(SEDEGES) (maatschappelijk werk) en Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (gemeente). 
Met deze laatste twee instanties ondertekenen we jaarlijks een overeenkomst over wederzijdse 
verantwoordelijkheden om te garanderen dat de kinderen tussen de één en zes jaar optimaal 
verzorgd worden. 
 
Het programma integrale zorg voor de kinderen onder de zes jaar is gericht op de arme kinderen uit 
Villa Pagador en Nuevo Milenio, waarbij de familie en de wijk gestimuleerd worden om bij te dragen. 
De meeste ouders zijn overdag afwezig en laten de kinderen aan hun lot over of onder de hoede van 
broers of zussen, waarbij er een hoog risico voor ongelukken, ondervoeding en geweld bestaat. 
 
De belangrijkste doelen zijn: 
Integrale zorg voor kinderen onder de zes jaar 
Voorlichting aan de ouders over preventie, voeding en onderwijs 
 
Hierbij verlenen we goede voeding, stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen en ondersteunen 
we de preventieve gezondheidszorg.  Verder versterken we de familieband zodat kinderen ook thuis 
goed ondersteund worden. 
 

I. EDUCATIE 
 

 
De lesruimte: We hebben die aangepast om de educatieve mogelijkheden voor de kinderen te 
vergroten, zo gebruiken we kringgesprekken, stimuleren we de motorische ontwikkeling. 
Didactisch materiaal: we wisselen dit regelmatig om tegemoet te komen aan onze activiteiten. 
 
Structurering van het leerproces: D.m.v spel bieden we de leeractiviteiten aan, waarbij geleerd 
wordt om met de andere kinderen samen te werken, de omgeving te verkennen en te begrijpen. 
  
Het verkijgen van nieuwe kennis: De methode wordt telkens aangepast aan de behoefte van de 
kinderen waarbij we veel variatie gebruiken.   
 
Samenwerken: De kinderen leren we om dingen te delen en om samen dingen te doen. 
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We gebruiken verschillende pedagogische methodieken:  

- Vrijspel 
- Voordoen 
- Voorlezen 
- Poppenkast 
- Educatief materiaal 
- Toneelstukjes 

 
 

Evaluatie van vooruitgang. We hebben een intakegesprek met de ouders waarbij we een verslag 
maken met de volgende informatie: 

- hoe lang het kind blijft 
- persoonlijke gegevens van het kind 
- wat het kind al kan en hoe het psychologisch ontwikkeld is.  

Dit wordt periodiek bijgehouden. 
 
Aantallen kinderen 

Maanden 
Nuevo Milenio Golondrinas Pagador 

Ingeschreven nieuw weggegaan Ingeschreven nieuw weggegaan 

Maart 30   
 

30   
 

 April 32 2 
 

31 1 1 

Mei 36 4 1 33 2 
 

Juni 38 2 2 35 2 2 

  38 8 3 35 5 3 

 
Redenen van vertrek 
 

 
Nuevo Milenio Golondrinas P. 

Verhuizing 1 2 

Familie redenen 2 
 

Geen geld 
 

1 

 

Crecheleidsters en keukenpersoneel 
 
De cursussen die het personeel volgt zijn afhankelijk van de ervaring en kennis die ze al hebben. En 
dit heeft weer zijn weerslag op de diensten die zij verrichten voor de kinderen, zij zijn hier goed voor 
opgeleid. Dit blijkt uit het volgende gedrag: 
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 Zij passen hun spraakgebruik aan het ontwikkelingsniveua van de kinderen aan. 

 Zij luisteren met aandacht naar de kinderen. 

 Zij hebben plezier in de omgang met kinderen. 

 Zij knielen of gaan zitten om op ooghoogte met de kinderen te communiceren. 

 Zij stimuleren de kinderen om sociaal gedrag te vertonen. 

 Zij leggen uit als de kinderen ongewenst gedrag vertonen. 

 Zij geven individuele aandacht aan elk kind. 
 
Het personeel krijgt scholing van SEDEGES, de gemeente en Save The Children. Recentelijk in de 
volgende thema’s: 
 
Crecheleidsters: 
 Ontwikkeling van vaardigheden bij kleine kinderen 
 Kenmerken van kinderen  
 Stimuleren van kinderen 
 Vertellen van verhalen 

 

Keukenpersoneel: 

 Functie van voedingsmiddelen in het lichaam 
 Combineren van voedingsmiddelen 
 Belang van goede voeding voor de ontwikkeling van het kind 

 
Betrekken van de gezinnen 
 
Het mes snijdt aan twee kanten: aan de ene kant zijn de gezinsleden de eerste die door hebben als er 
iets aan de hand is met hun kind en aan de andere kant kunnen we hen versterken in hun rol om hun 
kind te ondersteunen door hen de juiste kennis te geven. De vorming van ouders is daar dan ook op 
gericht. We behandelen de volgende onderwerpen, met ondersteuning van Save the Children elke 2 
maanden: 
- De cruciale rol van ouders als opvoeders 
- Opleiding van het medezeggenschapsorgaan van ouders, waarbij we ook andere creches bezoeken 
- Voeding 
- Aanleren van goede gewoontes (discipline, verantwoordelijk gedrag, beheersen van emoties) 
- Normen en waardes 
- Communicatie in het gezin 
- Rechten van het kind  
 
Communicatie met de ouders: 
Bij het brengen en halen van de kinderen praten we de ouders bij. Regelmatig hebben we 
ouderavonden waarbij we de ouders informeren over onze eduactieve activiteiten en hoe de zaken 
er financieel voorstaan. Ook vertelt de medezeggenschapsraad over wat zij gedaan hebben en vragen 
de ouders ondersteuning om zaken op te lossen, met name het tijdig ophalen van de kinderen en het 
betalen van de maandelijkse bijdrage.  
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II. GEZONDHEID 

 
De gezondheidssituatie van de kinderen is naar tevredenheid, ze doen mee met de landelijke 
vaccinatie campagnes, er zijn minder respiratoire aandoeningen als in het verleden en minder 
diarrhee. Door minder ziekte is de algemene ontwikkeling ook beter. 
Ook de ouders worden geschoold in het belang van preventieve gezondheidszorg. 
De kinderen worden gecontroleerd op ogen en oren en op voedingstoestand (gewicht, 
diagrammmen hieronder en lengte, diagrammen volgende bladzijde) elke twee maanden 
 

                      
 
Het is opvallend dat er ook een aantal te dikke kinderen zijn door slechte voeding, vooral van ouders 
die terugkomen van arbeidsmigratie naar Argentinie. 
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Psychsociale ontwikkeling van de kinderen 
 

Deze is in maart gemeten met een speciale schaal. 
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In het Centro Infantil de Nuevo Milenio  met 34 jongens en meisjes: 
 
 41 % zit in de risicogroep kwa psychosociale ontwikkeling (14 kinderen). 

 35 %  heeft achterstand (12 kinderen). 

 24 %  heeft een passende ontwikkeling bij de leeftijd. 

 
In Golondrinas Pagador met 30 jongens en meisjes: 
 
 54 % zit in de risicogroep kwa psychosociale ontwikkeling (16 kinderen). 

 33 % heeft achterstand (10 kinderen). 

 13 % heeft een passende ontwikkleing 

 De kinderen in Nuevo Milenio hebben een voorsprong op die van Pagador omdat ze al langer op de 
creche zijn en meedoen aan de activiteiten. 

               
 
 

Er is geen verschil in ontwikkeling tussen jongens en meisjes in Nuevo Milenio, maar wel in Pagador.  
 
De ontwikkelingsachterstand heeft meerdere oorzaken: de afwezigheid van de ouders en het gebrek 
aan kennis van de ouders. 
 
Aanvullende activiteiten: 
 

 Inschrijving in het gezondheidsprogramma van de wijk 

 Monitoren van de deelname aan controle en vaccinaties 

 Zorgen voor drinkwater en goede sanitaire omstandigheden 
 Aanleren van goede hygienische gewoontes bij personeel en kinderen. 
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III. VOEDING 

 
Dit semester hebben we minder voedselproducten gekregen van SEDEGES omdat de kosten gestegen 
zijn, hierdoor moesten we zelf voedsel bijkopen, zodat de kinderen toch genoeg gezonde voeding 
kregen en we ook voor voldoende variatie konden zorgen. 
 
Bij de bereiding hanteren we strenge hygienische maatregelen, bv. door in de keuken een 
koksuniform te dragen en verder schoon te werken. 
 

IV. VEILIGHEID 

Al het personeel kent de veiligheidsregels en hoe te handelen in geval van nood. 

 
De ruimtes zijn veilig voor de kinderen en voldoen aan de veiligheidseisen zoals evacuatie routes en 
signalering. 
 
Ook zijn we geschoold in het herkennen van signalen van mishandeling, zoals fysiek en in gedrag, we 
bespreken dit ook met de ouders.  
 
Het is wel eens moeilijk want soms worden kinderen verwaarloosd door de armoede: er is geen 
stromend water in huis, geen geld om kleren te kopen etc. 
 
 


