
Weeshuis Alvera in Kishuro, Tanzania

Goed	  nieuws	  van	  vzw	  Bollé	  Bollé	  uit	  Kishuro.	  De	  bouw	  van	  een	  mul9func9oneel	  lokaal	  (re>er,	  studiezaal	  en
vergaderlokaal)	  voor	  weeskinderen	  zijn	  eerder	  kunnen	  starten	  dan	  gepland.	  De	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  Oostkamp
en	  anderen	  (VTI	  Brugge)	  wordt	  zeer	  nuHg	  gebruikt.

De	  Bollébollévzw	  wer>	  fondsen	  voor	  duurzame	  en	  kleinschalige	  ontwikkelingsprojecten	  in	  Tanzania.	  Het	  gaat	  steeds
om	  concrete,	  duidelijk	  afgebakende	  plannen	  met	  een	  nadruk	  op	  onderwijs,	  gezondheidszorg,	  voedsel-‐	  en
watervoorziening.
De	  vereniging	  Bollé	  Bollé	  onstond	  doorheen	  de	  jaren	  uit	  verschillende	  groepjes	  sympathisanten	  van	  pater	  Bolle	  met
als	  gemeenschappelijk	  doel	  om	  de	  projecten	  van	  pater	  Bolle	  te	  ondersteunen.

Het	  weeshuis	  Alvera	  is	  	  één	  van	  deze	  projecten.	  Mevrouw	  Alvera	  	  starNe	  met	  het	  weeshuis	  begin	  maart	  1980.	  De
groep	  kinderen	  die	  ze	  opving	  schommelde	  tussen	  de	  5	  (1981)	  en	  de	  40	  kinderen.	  Momenteel	  zorgt	  ze	  nog	  steeds
voor	  iets	  meer	  dan	  20	  kinderen.
Daarnaast	  vangt	  ze	  ook	  enkele	  ‘ouderlingen’	  op	  die	  verstoten	  werden	  door	  hun	  familie.

Het	  dorp	  van	  Kishuro	  ligt	  erg	  afgelegen	  (ongeveer	  een	  uur	  en	  een	  kwart	  rijden	  tot	  het	  dichtst	  bijgelegen	  stadje,
Muleba).	  	  Toen	  pater	  Bolle	  er	  eind	  de	  jaren	  ’70	  een	  buitenpost	  bouwde,	  was	  hij	  de	  eerste	  die	  er	  een	  weg	  aanlegde
die	  gebruikt	  kon	  worden	  met	  een	  brommer.	  Tot	  op	  vandaag	  is	  er	  geen	  elektriciteit	  in	  het	  dorp	  voor	  handen.	  Sinds
enkele	  jaren	  (en	  dankzij	  de	  steun	  van	  enkele	  Bollé	  Bollé’ers)	  beschikt	  ze	  wel	  over	  een	  paar	  zonnepanelen	  die	  enkele
lampen	  van	  stroom	  voorzien.

Alvera	  krijgt	  op	  geen	  enkele	  manier	  (structurele/overheids)subsidies.	  Ze	  probeert	  te	  overleven	  met	  hetgeen	  ze	  zelf
kweekt	  rond	  het	  weeshuis:	  (kook)bananen,	  maniok,	  pindanoten,	  tomaten,	  ananas,	  papayas	  en	  koffie.	  Daarnaast
bouwde	  ze	  een	  paar	  jaar	  geleden	  een	  huisje	  met	  6	  dubbele	  kamertjes.	  Die	  verhuurt	  ze	  nu	  als	  ‘leerkrachtenwoningen’
voor	  het	  schooltje	  van	  het	  dorp	  zodat	  ze	  haar	  eigen	  bron	  van	  inkomsten	  kan	  genereren.
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