
BOLIVIA, LA ALDEA CRISTO REY 
La Aldea betekent dorp. Cristo Rey is een opvangdorp voor kinderen waarvan de ouder[s] in de 
gevangenis van Cochabamba in Bolivia, zitten. Voorheen woonden kinderen, samen met hun ouders, 
in de gevangenis omdat er geen andere opvang mogelijkheid was. Dat is nu gelukkig veranderd. De 
paters Augustijnen vangen sinds een aantal jaren kinderen, voor wie geen andere 
opvangmogelijkheid is, op in ‘La Aldea’.  

 
Perspective 3000 kent dit project sinds 2005, maar bezocht het pas weer in 2017. Dit bezoek 
resulteerde in de start van een nieuw project initiatief van Stichting Perspective 3000 in 2020. 
 
In 2020 wil Stichting Perspective 3000 ’La Aldea Cristo Rey’ in Bolivia ondersteunen. 
 
2020 Bibliotheekruimte renoveren. Kosten € 10.000,- 
Momenteel is deze bibliotheek erg verouderd. Daardoor is het geen echt inspirerende ruimte voor 
kinderen en jongeren. Stichting Perspective 3000 wil met behulp van Wilde Ganzen en haar eigen 
donateurs een bedrag van € 10.000,- bij elkaar brengen om van deze bibliotheek een dynamische 
leer- en recreatieomgeving te maken. Tevens willen we hem uitbreiden met leuke kinderleesboeken 
en spel- en knutselmateriaal. 
 
2020 Renovatie keuken. Kosten € 5.000,- 
Er is een gemeenschappelijke keuken die ook hard aan een opknapbeurt toe is en tevens nieuwe 
potten en pannen nodig heeft. Daarvoor wordt een bedrag van € 5.000,- gevraagd. 
 
Wat vooraf ging: 
2017 Kennismaking met ‘La Aldea’. 



In 2017 brachten we een bezoek aan Cochabamba en bezochten toen ‘La Aldea Cristo Rey’  waar 
kinderen worden opgevangen, wier ouders geïnterneerd zijn en waarvoor geen andere 
opvangmogelijkheid is. 
68 jongens en meisjes, tussen 3 en 18 jaar, wonen momenteel in ‘La Aldea’. Dit is een kinderdorp 
met  huisjes voor maximaal 10 kinderen van verschillende leeftijd met elk een eigen pleegmoeder, 
zodat de kinderen toch een echt gezinsleven ervaren. We waren onder de indruk en vroegen of we 
iets voor ‘La Aldea’ konden betekenen. In 2019 ontvingen we een aanvraag voor het renoveren van 
de bibliotheek om er een multifunctionele ruimte van te maken. Hier zouden de kinderen niet alleen 
kunnen lezen, maar ook hun huiswerk kunnen maken en creatieve workshops volgen [zang, eigen 
cultuur, tekenen, schilderen e.d.]. 
 
2005 Kinderen samen met ouders in de gevangenis van Cochabamba. 
In 2005  brachten we een bezoek aan de gevangenis van Cochabamba. We hadden gehoord dat daar 
kinderen bij hun ouders woonden, omdat ze nergens anders opgevangen konden worden. We 
kochten speelgoed voor die kinderen en organiseerden een spelletjesmiddag.  
Leuk, ja natuurlijk. Nuttig, misschien. Maar voor ons was het toen in ieder geval slechts een 
eenmalige actie. We zagen dat er meer dergelijke initiatieven waren en hoorden dat de 
verpleegkundige opleiding van de nonnen zorg droeg voor de medische kant. 
Toch denken we, dat het mede dankzij onze aanzet is, dat er nu al een aantal jaren de mogelijkheid 
voor deze kinderen is om in een veilige omgeving buiten de gevangenis op te groeien en toch het 
contact met hun ouders te behouden. 
 
 
 
 
 


