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n januari 2000 maakte ik deel uit van  AMURT’s  internationaal  
team dat hulp bood bij de natuurramp die zich in Venezuela had voorgedaan als  gevolg van 
weken van hevige regenval. In de staat Vargas hadden modderstromen hele dorpen van de 

aardbodem doen verdwijnen waarbij tienduizenden mensen het leven lieten. Wij werkten in het 
district Barlovento, twee uur rijden ten oosten van Caracas, waar de El Guapo Dam 
doorgebroken was en duizenden hun huis en haard verloren.  
 
De  bevolking van Barlovento bestaat  voor  90% uit Afro- Venezolanen, nakomelingen  van 
voormalige slaven op de cacao plantages. Dit gebied en zijn inwoners is lang gediscrimineerd en 
gemarginaliseerd geweest: 90 jaar geleden had de toenmalige president van het land de 
inwoners nog de toegang tot Caracas verboden. Een van de burgemeesters vertelde ons dat er 
voor dit gebied geen hoop was, dus besloten we dat dit juist daarom het gebied was waar wij 
een permanent ontwikkelingsproject wilde beginnen. En zo ontstond  Centro Madre. 
 
De kern van Centro Madre bestaat uit een boerderij en gemeenschapsproject, met als doel de 
verschillende gemeenschappen te versterken en de bewoners zelfredzaam te maken.  Succes is 
afhankelijk van onderlinge relaties en vertrouwen, hetgeen we deze laatste tien jaar hebben 
kunnen ontwikkelen door het organiseren  van verschillende activiteiten in de vijf dorpen. 
Daarbij komen nu twee aandachtspunten naar voren: 
 
Allereerst ervaren wij dat opvoeding en scholing de mensen uit de vicieuze cirkel van armoede 
en onwetendheid haalt. Sinds 2007 heeft Centro Madre’s leesproject lokale coördinatoren in 2 
dorpen die kinderboeken uitlenen aan  families met jonge kinderen. Met ondersteuning van 
CENAL (Het Nationale Boekencntrum), WWD-F en de Anayatola Stichting  hebben we nu ook 
leesactiviteiten op de plaatselijke lagere school kunnen ontwikkelen. Ons voorleesprogramma 
omvat ook activiteiten die in verband staan met het onderwerp van het voorgelezen verhaal. Zo 
werd er naar aanleiding van de lokale legende van koningin Araguaney die veranderde in een 
boom om haar onderdanen te kunnen redden van de gevolgen van een vreselijke droogte, een 
boom geplant op het schoolterrein , een Aaraguaney, de Venezolaanse nationale boom. 
 

    
 
We organiseerden  twee keer in Centro Madre  een  workshop waarbij leerlingen van 8 tot 12 jaar 
zelf gedichten schreven.  We kozen daarvoor het Centro vanwege de rustige, vredige  ligging.   
We bespraken de  traumatische moord die twee weken ervoor op straat in een van de dorpjes 
had plaats gevonden. Twee families waren al weken verwikkeld in een familievete. De vete 
escaleerde in een gevecht waarbij een man werd gedood. Door de wederzijdse bedreigingen 
moesten beide families het dorp ontvluchten.  Twee leerlingen hadden de moord zien gebeuren, 
vele hadden het geschreeuw gehoord en natuurlijk had iedereen erover gehoord. Meerdere 
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kinderen hadden hun moeder zien huilen. Het was duidelijk dat dit alles veel onrust en angst bij 
de kinderen veroorzaakte.  Herinneringen aan andere traumatische ervaringen kwamen weer 
boven, zoals verkeersongelukken etc.; het was duidelijk dat de hele gemeenschap in rep en roer 
was. Wij besloten om deze ervaringen tijdens een bijeenkomst van betrokken schoolkinderen op 
een schoolbord vast te leggen, een manier om de ermee gepaard gaande gevoelens serieus te 
nemen. We maakten van al deze woorden en zinnen een gedicht. De beide aanwezige 
leerkrachten vertelden ons hoe waardevol dit verwoorden van ervaringen en gevoelens was bij 
het verwerken van dit trauma en spraken de hoop uit dat wij dit soort activiteiten zouden willen 
voortzetten. Workshops zoals deze maken mensen bewust van de valkuil van geweld en het 
belang van gedeelde verwerking. Wij hopen dat dit de kinderen sterker maakt om geweld te 
kunnen vermijden door conflicten op een constructieve manier op te leren lossen. 
 
Vier kinderen uit de vierde klas werden geselecteerd om hun gedicht voor te lezen op een 
regionaal poezie  festival. 
 

     
 
De school vroeg een vervolg activiteit aan in het centrum met professionals van de CCPD 
(Student Welfare Agency) om het onderwerp geweld te bespreken samen met getraumatiseerde 
leerlingen van de school. Een groep moeders en grootmoeders kwam diezelfde dag nog naar het 
centrum. Enkele van hen vertelden over  hun zorgen betreffende zonen die omgekomen  waren 
bij geweldsmisdrijven of gestorven waren in de gevangenis. Anderen voelden zich genoodzaakt 
hun dorp te verlaten om werk te zoeken in Caracas, de hoofdstad, waarbij ze  hun kinderen 
moeten overlaten aan een oppas. Vooral werd ondersteuning vanuit de gemeenschap gemist. 
We zullen doorgaan om met deze vrouwen activiteiten te ontwikkelen en hopen een 
ondersteunend netwerk voor hen op te bouwen. 
 
Centro Madre’s tweede grote project is de holistische boerderij die voor inkomsten voor het 
centrum zorgt en een educatief model is voor kleinschalige landbouw die in eigen 
levensonderhoud voorziet. In de laatste vier maanden hebben we papaya, limoenen, yucca 
(maniok, cassave), mangos, soursop, bananen, groente en 200 kilogram pure honing geoogst. 
 
Op Earth Day bezocht een voor-schoolse opvanggroep het project om kennis te maken met  
biologische landbouw. Zij roken de verschillende medicinale planten, zij verzamelden eieren 
gelegd door onze kippen, zij zagen hoe casave werd geplant en geoogst  en zij maakten kennis 
met Cayena, onze drie-potige schildpad. Wij lazen het boek “De aarde en ik” van Frank Asch 
voor. 
 

    
 
De CIARA stichting samen met het Ministerie van Landbouw continueert  zijn ondersteuning in 
de vorm van een wekelijks bezoek van een ervaren landbouw specialist.  CATA, de afdeling 
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Landbouw van de gemeente,  stelde ons gratis  het  gebruik  van  een tractor ter beschikking  
waarmee wij het land konden  ploegen.  Nu, na een jaar  droogte, zijn we weer begonnen met 
het planten van cassave, mais, groente, fruitbomen en een hectare met bananen. Wij verkopen 
nu regelmatig onze diverse producten, zoals bv citroengrasthee, gedroogde bananen, granola en 
honing, in natuurwinkels onder het VitaLotus label. 
 
Dankzij een groep supporters was er voldoende geld om twee watertanks op het dak te 
installeren, een afvalwater recycling tank te construeren en ons irrigatiewerk uit te breiden. Wij 
kunnen een grote stap voorwaarts maken als wij financieel ondersteund worden door 
sympatisanten. U kunt er op vertrouwen dat elke donatie voor een bepaald project, besteed zal 
worden aan dat specifieke project. Elke vorm van ondersteuning, groot of klein,  is voor ons van 
groot belang. 
 
Er zijn verschillende manieren om ons werk te ondersteunen. Geef deze Nieuwsbrief door aan 
familie, vrienden en media. Nieuwe of gebruikte kinderboeken in Spaans zijn welkom. U kunt 
Centro Madre in Barlovento ook bezoeken en vrijwilligerswerk doen.  Financiële giften maken 
ons werk mogelijk en zorgen voor de middelen om dit werk te kunnen continueren. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
centromadrebarlovento@gmail.com 
www.centromadre.org  
Hendrika Renkers 
Centro MADRE  
Carretera Mamporal - San José de Barlovento 
Caserío Madre Vieja 
Barlovento, Estado Miranda 
Venezuela 
Tel: +58.234.511.8549 
        +58.416.400.3628 
 
U kunt ook contact opnemen met onze nederlandse 
organisatie: 
info@centromadre.nl 
www.centromadre.nl 
 
Bankrekening nummer: 41.89.92.800 
IBAN: NL02ABNA0418992800 
BIC: ABNANL2A 
 


