
 
 

DE KRINGLOOP VAN KERST EN NIEUWJAAR 
Met Kerst vieren we opnieuw de geboorte van het leven en de 
verwachting, de waarde van het kleine en de liefde voor het meest 
kwetsbare. En over een week begint het nieuwe jaar, dat heel 
symbolisch wordt voor de groei van CE CAMILO. In 2016, wordt CE 
CAMILO namelijk “meerderjarig”: 18 jaar geleden verhuisden we 
naar het nieuwe gebouw in de carrera 12F met 15 kinderen met een 
handicap, 18 ondervoede kindjes en een team van 6 vrouwen.  

Als je over kringloop spreekt heb je het over groei en duurzaamheid, 
hindernissen overwinnen, leren, evalueren, verbeteren en verande-
ren. Met je wortels de grond doorwroeten om houvast  te zoeken en 
nieuwe verwachting te laten groeien. Je voeden met de ervaring van 

voorbije jaren en een regen van ideen. De boom van CE CAMILO is 
gegroeid en we staan op het punt een nieuw loot te enten. Ik hoop 
dat 2016 het jaar wordt dat we op het platteland kunnen beginnen, 
want kinderen met een handicap krijgen bar weinig zorg in hun 
dorpen, voor revalidatie moeten ze naar Barranquilla.  

We hebben genoeg plannen en dromen, maar om verder te groeien 
heeft ons boompje goeie grond nodig. Ik hoop dat we in 2016 
eindelijk eens de grond van CE CAMILO en de andere projecten 
kunnen legaliseren. En natuurlijk heeft een boom ook zon en mest 
nodig, twee uitersten: licht en donker. Geld stinkt, zegt men, maar ik 
hoop dat de nieuwe burgemeester toch over de brug komt met dat 
stinkende goedje, want anders gaan we zware tijden tegemoet. De 
gemeente heeft de afgelopen jaren voor 40% van de begroting 
gezorgd en als die steun teruggedraaid wordt moeten we gaan 
schrappen in de zorg en mensen ontslaan.  Maar ik heb goeie hoop 
dat het niet zover komt.   

Andere goede voornemens voor 2016 zijn:  

 het kwaliteitsmerk voor onze diensten halen –dat was voor 2015 
gepland en we zijn op de goeie weg maar er moet nog veel 
papierwerk in orde gemaakt worden.  

 2.500 mensen met een hándicap bereiken met onze diensten,  de 
klantenkring van de orthopedische werkplaats verder uitbreiden, 
en het vakonderwijs en de werkgelegenheid voor mensen met 
een hándicap versterken.  

 En natuurlijk hopen we in 2016 –“con el favor de Dios” zoals de 
mensen hier met rotsvast vertrouwen zeggen- Cyriel gezond en 
wel terug te zien in la Paz om zich weer aan de projecten en zijn 
orchideeën te wijden.      

Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie steun aan CE 
CAMILO gedurende deze voortdurende kringloop van groei en 
stilstand, tegenslag en vooruitgang. Zonder de hulp uit Nederland en 
jullie vertrouwen in ons project hadden we deze groei nooit bereikt 
en had ik alle plannen lang geleden als onhaalbare waanzin 
opgegeven.   Heel veel dank en mijn beste wensen 
voor het nieuwe jaar.    
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