
Breng het water op je akker!
Af en toe is er 

een  volksvergadering.  

Daar moet telkens iemand van 

jouw familie aanwezig zijn.  Daar overleg je 

met de andere families en bekijk je het weer.  Soms krijg je bezoek 

in je gemeenschap. Terwijl iemand van jullie familie naar de volksvergade-

ring is, kan de rest gewoon doorwerken.

Bekleding 

Jullie bouwden een bassin, maar is het wel waterdicht?  

Met deze bekleding zorgen jullie ervoor dat het water niet wegstroomt. 

 
Familieopdracht: musica 

De Quechua-indianen vertellen al eeuwenlang hun verhalen en legenden door.  Zang 

speelt hier een belangrijke rol. Elke regio heeft zijn eigen instrumenten, muziek en 

dansen.  De Spaanse invloed is overal duidelijk hoorbaar.  De panfluit, de quena (een 

soort blokfluit) en de charango (een kleine gitaar) behoren tot de traditionele muziek-

instrumenten.  Vooral cumbia, een muziekstijl met Spaanse en Afrikaanse invloeden, is 

vandaag de dag populair. 

Gorgel tien Vlaamse liedjes zodat de leiding ze herkent. 

Materiaal: bekertje, water

minga 

Water overbrengen

irrigatiekanaalHet water wordt al opgevangen in het bassin maar het moet natuurlijk tot aan jullie akkers stromen.  Ka-

naaltjes in de losse aarde werken niet omdat hevige regen ze telkens opnieuw vernielt.  Buizen of kanaaltjes 

uitgehakt uit de rots brengen het water naar jullie akkers.Familieopdracht: altiplanoDoor het irrigatiesysteem kun je twee keer per jaar oogsten.  Dankzij dat extra geld kunnen jullie kinderen naar 

school gaan om te leren lezen en schrijven.Schrijf de letters van het woord ALTIPLANO op de voorhoofden van de spelers.  Als er meer 

letters zijn dan hoofden, schrijven jullie ook nog een letter op de linkerhanden en/of rechter-

handen.  Maak zoveel mogelijk bestaande woorden met die letters, bv. plint.  Bij de begeleiding 

krijgen jullie een minuut de tijd om minstens tien woorden te tonen.  Jullie moeten telkens zo 

staan dat het woord leesbaar wordt.  Zodra de begeleiding een woord kan lezen, vormen jullie 

een nieuw woord.
Materiaal: stift, pen en papier

minga 
Ontgin de mijn!

sproeiers 

Als het water zomaar op jullie veld stroomt, bestaat de kans dat de aarde wegspoelt.  Met een sproeier op 

jullie irrigatiekanaal wordt het water meer verdeeld.

Familieopdracht: hoe de lianen in het oerwoud kwamen

De Bolivianen hebben een echte vertelcultuur.  Verhalen worden van generatie op generatie door-

verteld.  Vraag jullie begeleiding dat ze een deel van de legende vertellen.   

De legende is afkomstig van de Guarayu-indianen die in het regenwoud wonen.  Vertel ze zo 

goed mogelijk door aan de andere families zodat de kleinkinderen van jullie kleinkinderen ook 

nog weten hoe de lianen in het oerwoud ontstaan zijn.  Als je bij alle andere families geweest 

bent, krijgen jullie een sproeier.

Materiaal: de legende

herstelmateriaal 

Hevige regen of hagel kan jullie irrigatiesysteem beschadigen.  Met dit materiaal voeren jullie herstellingen uit.

Familieopdracht: tegengestelde tegenstellingen

Wij mensen moeten zorg dragen voor de Pachamama, onze Moeder Aarde.  Anders zullen chaos en wanorde over-

heersen.  

Moeder Aarde zit vol tegenstellingen.  Er is de dag en er is de nacht.  Er zijn hoge bergen en diepe valleien.  Er is koud 

en warm.  En dan zijn wij er ook nog: man en vrouw.  Al die elementen vullen elkaar aan.  Alles heeft zijn nut en het 

ene kan niet bestaan zonder het andere.  De elementen moeten altijd in evenwicht zijn. 

Maak vijf foto’s waarin jullie tegenstellingen samenbrengen.  Bv. een foto van hoog en laag.  De begeleiding moet de 

tegenstellingen kunnen herkennen. 

Materiaal: fototoestel

waterzuivering
Familieopdracht: radio activaRadio is een machtig communicatiemiddel, ook in Bolivia.  Via de plaatselijke zender blijven jullie op de hoogte 

van belangrijk nieuws.  Radio wordt zelfs gebruikt om mensen te sensibiliseren en te mobiliseren, bv. om te 
reageren tegen hun slechte arbeidsomstandigheden.  Maar natuurlijk wordt er vooral muziek gespeeld.
Zoek vijftien liedjes waar het woord ‘water’ of ‘agua’ in voorkomt.  Ga naar de centrale post.  Jullie zijn allemaal 
verschillende radiostations.  Iemand begint een liedje te zingen.  De begeleiding duidt willekeurig andere ‘radiosta-
tions’ aan, die onmiddellijk een ander nummer inzetten.  Jullie opdracht is geslaagd als jullie vijftien liedjes kunnen 
zingen zonder te haperen.
Materiaal: pen en papier

minga 

Ademnood

zaden 
Jullie moeten eerst de vorming ‘Zaaien en zaden’ volgen om extra zaden te kunnen verdienen.  Hebben jullie 

de vorming al gevolgd?  Vlieg er dan maar in.  Wat jullie krijgen, mogen jullie zaaien op jullie akker.
Per opgelost raadsel krijgt de familie tien maïskorrels.

Familieopdracht: rarara
Vraag een raadsel aan jullie begeleiding en pijnig die hersencellen!Materiaal: pen en papier, raadsels (zie hoofdstuk Materiaal)

vorming ‘zaaien en zaden’
Materiaal: vlagjes met maïskolven

Maïs, aardappel, ajuin: al dat lekker voedsel kunnen jullie kweken op de akkers.  Equipo Kallpa geeft jullie vorming over 

welke zaden bestand zijn tegen de vrieskou en in welke maanden jullie wat moeten planten.

Als je de opdracht uitgevoerd hebt, krijgt je familie een vlagje met een maïskolf dat je op je veld kunnen plaatsen en 

tien maïskorrels.

Familieopdracht: mmmmmmmmm
Bolivia brengt heerlijke vruchten voort: banaan, ananas, mango, perzik, limoen, 

enz.  Maak een heerlijk sapje, maar pas op: nog niet van drinken!  Breng het naar 

jullie begeleiding.  

Met een citruspers kun je heerlijk vers geperst sinaasappelsap maken.  Maar een 

echte Boliviaanse ‘jugo’ maak je in een ‘licuadora’ of blender.  Vind zelf een lek-

kere, verrassende combinatie.

Materiaal: fruit, kan, sinaasappelpers of blender

oFFergaven aan de pachamama
Als Quechua-indianen willen jullie in evenwicht leven met de goden en de natuur.  Die relaties respecteren 

en in evenwicht houden, is heel belangrijk.  Wederkerigheid staat centraal: ik geef, jij geeft.  Omdat Moeder 
Aarde voor ons zorgt, zorgen wij ook voor haar.  Omdat Zij ons dingen schenkt, schenken wij haar een deel terug.  
Door rituelen, offers en dansen tonen we ons respect.

Familieopdracht: mini
Huizen, brommers, auto’s, diploma’s, een paspoort, dollars, enz.  Alles wat een mens kan wensen, wordt in minia-

tuur gemaakt.  De yatiri zegent die miniatuurmodellen.  Vaak wordt alles dan ritueel verbrand of 
begraven.  Zo komt je wens zeker uit.  

Maak een mini-irrigatiesysteem en breng het mee naar de volgende volksverga-
dering.  Na de zegening plaatsen jullie het bij de akker.  Nu maar hopen dat jullie 

irrigatiesysteem beschermd wordt!
Materiaal: papier, tandenstokers, scharen, lijm, enz. minga 

Carnaval

vorming ‘herBeBossing en Boompjes’ 

Jullie krijgen training van Equipo Kallpa over het nut van herbebossing.  Op het einde van de training weten 

jullie welke planten zich goed vastzetten in de bodem.  Ze leren jullie ook welke planten niet opgegeten wor-

den door dieren en welke weinig water nodig hebben.

Jullie krijgen een vlagje met een boompje dat jullie op de akker mogen plaatsen en tien 

boompjes om op de rand van jullie akker te zetten.

Materiaal: lucifers, vlagjes met boompjes

Familieopdracht: aarde-BoterBloem-citroen

Hoe goed kennen jullie de natuur?  Verzamel twintig voorwerpen uit de 

natuur die elk met een andere letter van het alfabet beginnen.

Materiaal: geen minga 

Hoogziekte

Boompjes
Voor jullie boompjes kunnen verdienen, moeten jullie de vor-

ming over herbebossing volgen bij Equipo Kallpa.  Als jullie dat 

al gedaan hebben, mag je doorgaan.

Materiaal: lucifers

De familie krijgt tien lucifers per opdracht.

Familieopdracht: legos humanos
Materiaal is duur en niet altijd beschikbaar.  Daarom moeten Bolivianen vaak creatief zijn.  Maak een originele 

constructie waarbij jullie enkel gebruik maken van jullie lichamen.  Alle lichamen staan in verbinding met elkaar.  

Slechts enkele – en alleen maar die – lichaamsdelen raken de grond.  Het aantal is afhankelijk van de grootte van 

jullie familie:

x 1 persoon: 1 knie, 1 wang, 1 vinger

x 2 personen: 1 voet, 1 elleboog, 1 duim

x 3 personen: 1 hand, 1 oor, 1 knie, 1 voet

x 4 personen: 1 hand, 1 knie, 1 achterwerk, 1 hoofd

x 5 personen: 1 rug, 1 neus, 1 voet, 1 schouder, 1 hand

x 6 personen: 1 linkerhand, 1 rechtervoet, 1 linkervoet, 1 rechterknie

Materiaal: geen

minga 
Rituele dans

Kies zelf waarvoor je wilt werken.  Voer de opdracht uit en toon het resultaat. 

Je kunt ook iets verkrijgen per minga.  Dan werken jullie met alle families samen. 

Bv.  als jouw familie de opdracht voor een sproeier tot een goed einde brengt, 

dan krijgt jouw groep een sproeier.  

Doen jullie de minga met alle families samen, dan krijgen alle families een sproeier.
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minga 
Busje komt zo

minga 
Brrrrrrrrrrrrr

vlaggetjes

weerkaartjes knip ze uit en hang ze op een rad of op een dartsbord

zo maak je de

hagel vorst droogte goed weer zware regenval verwoestijning

✂


