Centro Madre
Venezuela, december 2010

Deze informatie is voor hen die om de een of andere reden Venezuela een warm hart toedragen,
misschien omdat ze er hebben gewoond en gewerkt, er familie hebben of omdat hun kinderen er
geboren zijn.
Zo’n tien jaar geleden maakte de uit Nederland afkomstige Hendrika Renkers kennis met
het gebied van Barlovento, ten oosten van de hoofdstad Caracas. Er was daar een dam
doorgebroken na hevige regenval waarbij vijf dorpen verdwenen in zee en zij maakte
deel uit van een internationaal reddingsteam dat eerste hulp bracht. Hendrika bleef er
omdat zij zag dat de bevolking niet herstelde van de ramp en leefde van dag tot dag. Zij
zette in een van de dorpen in het gebied het Centro Madre op, een centrum met als doel de
zelfredzaamheid van de verarmde bevolking te stimuleren en het gebied met behoud van de eigen
cultuur tot ontwikkeling te brengen.
Met hulp van diverse particulieren begon zij met het opzetten van leesprojecten
voor moeders en kinderen om het hoge percentage analfabeten terug te dringen.
Ze zette kinderbibliotheken op in de schooltjes van enkele dorpjes. Nu wordt ook
vooral aan de vrouwen die vaak al op hun 15e jaar zwanger raken, waardoor hun
persoonlijke ontwikkeling wordt onderbroken en het uitzicht op een redelijk bestaan in de toekomst
wordt ontnomen, veel aandacht besteed door te zorgen voor een adequate opleiding en werk zoals
bijvoorbeeld de naaicoöperatie.
In 2009 werd een landbouwbedrijfje opgezet met als doel een regelmatige bron
van inkomsten voor Centro Madre en haar activiteiten te ontwikkelen, maar ook
om de economie van het gebied te verbeteren en het sociaal-economische
netwerk van de plaatselijke bevolking te verbreden.

Op scholen worden aan het lesprogramma cursussen toegevoegd op het gebied van de seksuele
voorlichting, gezondheid, voedingsvoorlichting, problem solving en het omgaan met geweld in en
buiten het gezin.
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De maandelijkse kosten van € 700 worden met de grootste moeite opgebracht, via
verkoop van producten en via een kleine bijdrage van een enkele donateur. Er
blijven echter geen middelen over voor het verbeteren van de bestaande projecten
en het opzetten van nieuwe projecten. Daarbij wordt gedacht aan het opzetten van
een winkel om de zelf verbouwde en vervaardigde producten, zoals honing, jams
etc., aan de man te kunnen brengen. Ook zou de lokale bevolking hiervan gebruik
kunnen maken om hun producten te verkopen.
Er is ook grote behoefte aan geld om de tuinbouwproductie uit te breiden, voor o.a. een 2e
watertank, uitbreiding van het irrigatie systeem en het aanleggen van meer groentebedden. Om deze
producten goed te kunnen verkopen is een verbeterde toegangsweg nodig. Ook zou het huis van
Centro Madre hoog nodig afgebouwd moeten worden. De bibiliotheek heeft uitgebreiding nodig om
meer leesprojecten te kunnen beginnen etc., etc..
Ter ondersteuning van dit bijzonder constructieve werk is dit jaar de Stichting
Centro Madre opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft het keurmerk Algemeen
Nutbeogende Instelling ontvangen. Donaties zijn dus aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.

N.B.: Begin december is Barlovento en Centro Madre opnieuw getroffen door
zware overstromingen, de zwaarste van de afgelopen 40 jaar.

Uw bijdrage zal zeer op prijs worden gesteld door vooral de kinderen van Barlovento. Een
maandelijkse bijdrage van € 20 zou prachtig zijn, maar een eenmalige bijdrage is natuurlijk ook van
harte welkom.
Wilt u meer weten over Hendrika’s werk in Barlovento, ga dan naar de website
www.centromadre.org en click door naar de verschillende onderdelen.
U kunt ook contact opnemen met onze nederlandse organisatie:
www.centromadre.nl
Stichting Centro Madre
Michele Montenegro, secretaris Maarten Broekers, penningmeester
0592 300 420
Nachtegaal 25
Bankrekening nummer: 41.89.92.800
1628 DB Hoorn nh
IBAN: NL02ABNA0418992800
Nederland
BIC: ABNANL2A
06 5580 3337
info@centromadre.nl
info@centromadre.nl
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