
Kennismaking met een andere wereld 

Sophie werkte bijna twee maanden met Quechua scholieren in Arampampa, in het 

noorden van Potosí, Bolivia. Haar eerste kennismaking met Latijns Amerika en inheemse 

leeftijdsgenoten daar.  Ze vertelt over haar ervaringen.  

 

Afgelopen 7 weken heb ik als vrijwilligster op de school en het internaat van Arampampa 

gewerkt. Arampampa is een heel klein primitief dorpje midden in de bergen van Bolivia. 

Er is maar 2 keer per week vervoer vanaf de grote stad en buiten dat is het een en al 

rust (behalve als alle dorpelingen aan de lokale drank gaan). Het was echt een geweldige 

tijd in Arampampa, ik heb heel veel vrienden en zelfs een peetkindje achtergelaten daar, 

dus ik kom er sowieso terug!  

 

 

 

 

 

Arampampa en omgeving,  

Noord Potosí, Bolivia 

 

 

 

 

 



 

Ik woonde in het internaat met 20 jongens en één meisje van 8 tot 19 die allemaal 

ongeveer 8 uur moeten lopen naar hun thuis. De eerste dagen waren ze allemaal 

suuuuperverlegen, sommigen durfden niks te zeggen, anderen durfden me niet aan te 

kijken en allemaal zaten ze aan de andere kant van de tafel om maar niet dichter bij mij 

te hoeven komen. In die week heb ik echt alle vormen van contact leren waarderen en 

beetje bij beetje hebben ze me allemaal geaccepteerd. Ik heb in het internaat veel 

geholpen met het huiswerk: engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, met alle vakken 

kwamen ze uiteindelijk om hulp vragen. Ook heb ik de Doña bijna iedere dag geholpen 

met koken en ik heb zelfs een keer in mijn eentje voor het hele internaat gekookt op een 

kampvuurtje omdat zij er niet was en het gas op was! De leerlingen in het internaat zijn 

echt als een grote familie, er is nooooit ruzie en iedere avond gingen we in hun slaapzaal 

chillen met muziek, eten en drinken (ze eten echt heeeel veel) en dan leerden ze me 

allemaal dingen in het Quecha, ik mis ze nu al! 

 

  

 

De eerste schooldag hebben de 20 leraren zich eerst voorgesteld en vervolgens moest ik 

me voorstellen aan 200 verlegen  boliviaanse kinderen die allemaal zwarte haren en 

donkere ogen hebben. Die dag had ik al meteen mijn eerste computerles met groep 7. 

De meisjes durfden de muis niet eens aan te raken maar gelukkig waren er wat stoere 

jongens die het wel wilden proberen. Eerst heb ik ze moeten leren te klikken en de muis 

te bewegen, heel gek dat computeren voor ons zo vanzelfsprekend is maar in een dorpje 

als Arampampa zo speciaal. Ik heb van groep 3 tot en met de 6e van de middelbare 

school computerlessen gegeven en uiteindelijk konden ze allemaal Microsoft Word 

gebruiken, documenten opslaan, tekenen in Paint, spelletjes doen en sommigen 

zelfs powerpoint presentaties maken.  



 

Naast computerlessen heb ik ook bij elke engelse les geholpen. De engelse lerares heeft 

scheikunde gestudeerd, engels is niet echt haar ding dus ook de leerlingen spreken hier 

eigenlijk geen engels. Ik heb met de middelbare school het werkwoord  ‘to be’ 

bestudeerd, zodat ze tenminste een beetje zinnen kunnen maken. Het was wel lastig om 

ze nieuwe dingen uit te leggen omdat ze eigenlijk de hoop al op hebben gegeven, maar 

hopelijk komt er een betere engelse leraar of een nieuwe Nederlandse vrijwilliger zodat 

ze toch vooruit gaan. Met de basisschool heb ik leukere lessen gehad omdat deze 

leerlingen nog heel erg gemotiveerd zijn om engels te leren. Bij elk nieuw woord in het 

engels heb ik ze een woord laten zoeken in het spaans dat erop lijkt, zodat ze het 

makkelijker kunnen onthouden. Zo lijkt ‘leche gordo’ (dikke melk) op ‘Let´s go’, en lijkt 

‘chicle’ (kauwgom) op ‘chicken’. Alle leerlingen deden mee in deze lessen en ook als ik ze 

tegen kwam buiten de lessen om dan spraken ze dat beetje engels dat ik ze had geleerd! 

 

Als laatste heb ik theaterlessen gegeven. Ik kan helemaal geen theater maar ik deed 

gewoon net alsof en dat ging me nog best wel goed af haha! Ik heb heel veel gehad aan 

het boek "theater vanuit het niets" (toepasselijk) waarin allemaal improvisatie 

oefeningen staan. Uiteindelijk hebben de leerlingen hele scènes geïmproviseerd. Een 

voorbeeldje, ik had twee jongens het probleem gegeven dat ze allebei verliefd waren op 

hetzelfde meisje en ze moesten zelf al spelend een oplossing bedenken.  Toen ze het 

probleem hadden voorgelegd zei de een (in het spaans natuurlijk): "kom vechten dan, 

wie wint mag d’r hebben!!". Toen zei de ander: "rustig rustig, geef mij jouw zus dan mag 

jij haar hebben!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mijn oudtante heeft me geld gegeven om dingen te kopen voor Arampampa. Wat mij 

meteen opviel was dat overal in de straatjes afval lag. Dat komt omdat iedereen plastic 

flessen en snoepzakjes meeneemt uit de stad, maar het vervolgens niet mee terug 

neemt. Er is geen plek in Arampampa om afval te recyclen, dus verbranden ze het, 

gooien ze het op straat of in de rivier. Op een avond had ik daar een goed gesprek over 

met een van de dorpelingen en samen hebben we het idee bedacht om een 

afvalcompressor voor Arampampa te kopen met het geld van mijn tante. De tweede 

week ben ik naar de stad gereisd om alles uit te zoeken, maar helaas was het een heel 

duur project. Hopelijk is er ooit genoeg geld om dit probleem op te lossen, maar van het 

geld van mijn tante heb ik maar andere dingen gekocht.  

Voor de school heb ik een oven gekocht inclusief alle spullen, zodat de leerlingen kookles 

krijgen. Ook heb ik 24 voetballen, 10 basketballen, 10 volleyballen en nog een aantal 

dingen voor de gymlessen gekocht, en voor de muzieklessen allerlei muziekinstrumenten 

zodat de school een band kan vormen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle leerlingen van het internaat (mijn vrienden dus) heb ik schoenen gekocht, en 

voor het voetbalteam van het internaat de hele outfit inclusief voetbalschoenen. Ook heb 

ik ze allemaal een engels woordenboekje gegeven, een klok zodat ze niet meer te laat 

komen, een gitaar, een charango en een spiegel voor op de badkamer. De laatste week 

werd er in het internaat non stop muziek gespeeld en ik heb zelf in deze 7 weken heel 

wat akkoorden en liedjes geleerd dus die heb ik ook weer aan hun geleerd.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder heb ik voor mijn lievelings Arampampeze familie een nieuw gasfornuis gekocht. 

De moeder kookt namelijk voor het hele gemeentehuis en ziekenhuispersoneel op een 

gasfornuisje dat elk moment kan ontploffen, dus nu heb ik een professioneel gasfornuis 



gekocht en ook nog schoenen voor haar 4 kinderen. Als laatste heb ik ook wat geld 

gegeven aan de eindexamenklas, zodat ze met z’n allen op eindexamenreis kunnen. Ik 

moet volgens mij wel 100 knuffels aan mijn tante geven want iedereen was haar zo 

ontzettend dankbaar!!  

  

 

Vorige week zondag is een vriend uit Nederland een weekje meegekomen naar 

Arampampa. We kwamen aan tijdens een dorpsfeest waar heel veel chicha wordt 

gedronken, dus hij had meteen een topindruk van Arampampa haha. Het was chill dat hij 

er was om me op te halen want ik denk echt dat ik zonder hem nooit uit dat dorpje weg 

was gegaan! Het afscheid was best wel moeilijk omdat ik nu echt een band heb 

opgebouwd met heel veel leerlingen, leraren en andere dorpelingen. Ik hoop echt dat 

iemand anders uit Nederland ook als vrijwilliger naar Arampampa wil komen want het is 

zeker de ervaring waard! 

Sophie 

Bolivia, mei 2011 


