JAARVERSLAG 2016 VAN FPT, COLOMBIA

POSITIEVE IMPACT OP 118 JONGEREN
UIT CONTEXT VAN GEWELD HALEN
De kinderen en jongeren die Stichting Kleine
Arbeider (FPT) regelmatig bezoeken leven in
een gewelddadig stadsdeel in Bogotá. De
buurt is ernstig verpauperd, veel mensen zijn
werkloos, kinderen spijbelen van school,
families vallen uiteen en er is veel
georganiseerde misdaad. Op straat komen zij
voortdurend in de verleiding om mee te doen
met drugs en geweld. Criminele bendes
ronselen jongeren om mee te doen. In
Bogotá zijn in 2016 4.000 jongeren
gearresteerd, vooral vanwege diefstal. In de
wijk van FPT werden 231 jongeren van 14-17
jaar opgepakt. Wij willen juist deze kinderen
en jongeren versterken. We willen hen een
omgeving bieden, waar ze kennis kunnen
vinden, waar ze zich kunnen ontwikkelen,
waar ze zich kunnen verzetten tegen het
geweld en het isolement. Zodat ze hun eigen
leven en dat van anderen kunnen
veranderen.

jongens en mannen, 66 meiden en vrouwen.
We hebben gewerkt aan groepsvorming en
aan gezamenlijke capaciteiten en technieken
om een inkomen te verdienen. We zijn relaties
met elkaar aangegaan, hebben veel van elkaar
geleerd en hebben plezier gemaakt met elkaar.
We laten kinderen en jongeren meedenken in
wat ze willen doen. Ze zijn de uitvoerders van
hun eigen voorstellen.

Jongens actief in moestuin op dakterras FPT
SAMEN VIEREN
We vieren samen allerlei feesten, zoals
verjaardagen. Die maken ons bewust van het
leven in een omgeving die ons constant
herinnert aan de dood. We voelen dan dat we
uniek zijn, dat we onvervangbaar zijn en dat we
alle macht bezitten om ons eigen leven te
veranderen. We schenken ook aandacht aan
Moederdag, voor de jonge moeders bij FPT en
de moeders van onze kinderen, die vaak
gezinshoofd zijn.

GROEPSVORMING
In 2016 hebben we 60 kinderen opgenomen in
onze solidaire economie. We hebben impact
gehad op het leven van 118 mensen: 52
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superhelden als beschermers van een
gezonde samenleving.

BIJEENKOMSTEN EN ACTIVITEITEN
● Van 21-24 april hebben we deelgenomen
aan een kunstenaars-bijeenkomst,
gefinancierd door de gemeente. We lieten
elkaar onze producten zien. Er waren
workshops van illustratie, zeefdruk,
muurschilderingen, fotografie en graffiti en
discussies over kunst en vrede.

Naar buiten met de kinderen
UITSTAPJES
We ondernemen allerlei uitstapjes met de
kinderen. We brengen bezoeken aan
bibliotheken, aan parken, aan de bioscoop.
We gaan samen buiten eten. We zijn naar het
natuurreservaat Chicaue geweest en naar het
pretpark Piscilago. We hebben de berg
Monserrate beklommen.

● Op 1 mei (Dag van de Arbeid) stonden bij
ons de rechten van kinderen centraal.
● Op 27 augustus hielden we ons jaarlijkse
vliegerfestival. Iedereen van FPT deed
daar aan mee.

Schilderen tijdens het zomerkamp
JAARLIJKS KAMP
In het Paasweekend (16 & 17 april) hielden
we ons jaarlijkse kamp. We zijn onder andere
bezig geweest met bezinnen, lezen en
schrijven. We hadden het over onze angsten
en frustraties, onze blijdschap en kracht,
dromen, risico’s nemen en creatieve acties.
Zo proberen we samen te groeien.

Vliegerfestival
● Op 29 oktober vierden we de Dag van de
jongens en meisjes. We maakten
verkleedkleren van gerecycled
materiaal.
● We deden mee aan de campagne
Hergebruiken-doen door middel van
poppenkastspel. We maakten
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Via die bedrijven konden we ook cadeaus
uitdelen aan de kinderen en jongeren.

Koken tijdens het kamp
KERSTFEEST
In december vierden we Kerstfeest. Dit is een
belangrijk feest voor ons. Het herinnert ons
aan Jezus, die geboren is onder de armen,
als Arbeider onder de arbeiders. We
versieren het huis van Stichting Kleine
Arbeider (FPT) met gerecycled materiaal. We
richten een kerststalletje in, we zetten de
kerstboom op en versieren die met lampjes
en slingers.

Dit jaar was het thema Dankbaarheid. We
waren dankbaar voor de deelnemers en hun
familie, voor alles wat we dit jaar samen
beleefd hebben, voor alles wat we geleerd
hebben, voor vrijheid, voor tijd, voor de
doelen die we gehaald hebben, dat we
kunnen zijn wie we zijn, voor het voedsel. En
we dankten God dat we een jaar samen op
mochten trekken.

We komen acht dagen bij elkaar. We bidden
samen, we bezinnen ons, we zingen
kerstliedjes, we eten lekker. Tijdens de
slotviering waren niet alleen de deelnemers,
maar ook hun families aanwezig. We hebben
een heerlijke kerstlunch gemaakt met room
en beignets. Er was muziek en dans, theater
en jongleren. De jongeren hadden een mooie
musical voorbereid en uitgevoerd. Later
deden ze dat ook bij verschillende bedrijven.
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SAMENWERKEN MET ANDEREN
We werken samen met andere organisaties,
die zich ook inzetten voor een solidaire
economie. Zo werkten we samen met
mensen uit Spanje en Argentinië. Ook
kwamen we in Chocó bij elkaar met
organisaties uit Brazilië, Peru, Guatemala en
Colombia. We werken samen met
organisaties rond biologische
(stads)landbouw en botanische tuinen van
Bogotá en voedselvoorziening en met de
koksopleiding Manq’a.

BLIJVEN BOUWEN AAN VREDE
In Colombia heeft een volksverhuizing
plaatsgevonden van meer dan 8 miljoen
mensen door het aanhoudende geweld. Met
name in de hoofdstad Bogotá wonen veel
ontheemde families. In 2016 heeft de
Colombiaanse regering na ruim 50 jaar een
vredesakkoord getekend met de FARC. Maar
daarmee zijn onze problemen nog niet
opgelost. Met name veel jongeren zijn
ontheemd. Dat moet de alarmbellen doen
rinkelen. In verpauperde stedelijke gebieden
moeten we blijven bouwen aan  vrede.

KOKSOPLEIDING
FPT heeft nu een koksopleiding. Hier worden
kansarme jongeren opgeleid om traditionele
gerechten te leren koken. Ze leren gezond en
lokaal voedsel produceren. Kleine boeren uit
de regio profiteren daar ook van. Met de
koksopleiding richten we ons op jongeren van
16 tot 32 jaar, die te maken hebben gehad
met geweld via bendes of in familiekring. Ook
in Calí is zo’n koksopleiding. In totaal worden
150 koks opgeleid in Colombia. Dertig zijn er
inmiddels afgestudeerd. Zij werken nu in
restaurtants en bij cateraars en ook bij de
Nederlandse ambassade in Colombia.

Bedankt voor uw steun aan ons werk.
Yamile Torres,
Stichting Kleine Arbeider, Bogotá.
Augustus 2017
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