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EN Jongerenproject is een groot succes! 

Arriba Bolivia: een 
klimschool in Bolivië

26 juni is het eindelijk zover. Na bijna twee jaar voorbereiding, vertrek 
ik samen met een eerste deel van de groep jongeren richting Bolivië. 
Een vlucht van meer dan 24 uur brengt ons naar La Paz. De Boliviaanse 

hoofdstad ligt op ongeveer 3.700 meter. Het is aanpassen aan de 
hoogte en zo goed mogelijk acclimatiseren, meteen het begin van 

                    een bijzonder project: acht jongeren zullen er in vijf 
       weken een klimschool uit de grond stampen!

Arriba Bolivia 
in cijfers!
• Er werden 19 routes gebouwd tussen 

niveau 3a en 6b.
• 44 mensen zijn al lid van de klimschool.

• 21 mensen behaalden een diploma ni-

veau 1 (toprope klimmen).
• 12 mensen kregen het diploma niveau 

2 (voorklimmen).
• 20 helmen, 50 musketons, 20 gordels, 

8 touwen en een heleboel tweedehands 

klimschoenen kreeg de school gespon-

sord. 
• 8 Boliviaanse jongeren beklommen  de 

Pequeño Alpamayo (5370m). Iedereen 

behaalde de top!

///////////////////////////////////
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We vertrekken bijna onmiddellijk met de bus 
naar Oruro. Een lange rit over de Boliviaanse 
Altiplano, een hoogplateau waar geen einde 
aan komt. Wanneer we na vijf uur rijden de 
stad Oruro naderen, zien we voor het eerst de 
impact van de mijn. Heldere straten die onder 
een vieze brei liggen, huizen die nauwelijks 
afgewerkt zijn en een landschap dat er dor 
uitziet.

In Oruro wacht Celso ons op. Eindelijk! Samen 
met Niels bedacht ik enkele jaren geleden dit 
project en Celso, Niels' zijn Boliviaanse vriend, 
was meteen verkocht. Hij werkte destijds bij 
de gemeente en heeft zo de nodige contacten 
gelegd en afspraken gemaakt om onze klim-
school tot een goed einde te kunnen brengen. 
Ik hoorde tijdens de voorbereidingsperiode 
veel over Celso en hem nu ontmoeten en een 
hand schudden, voelt aan als de eerste stap 
in de realisatie van het project.

Allyn jamusga kaychis kay Llallagua
We rijden in zijn busje door naar Llallagua. We 
komen nu in de regio Norte Potisi, de bekend-
ste mijnstreek van Bolivië. Onze gids doet het 
uitstekend. Hij vertelt ons over het ontstaan 
van de mijnen, het verschil tussen staatsmij-
nen, eigendom van de overheid en meestal 
nog winstgevende mijnen die de mijnwerkers 
een loon en pensioen geven en coöperatieve 
mijnen. Dat zijn mijnen die meestal niet erg 
winstgevend meer zijn en waar de mijnwer-
kers als een soort zelfstandige optreden. Alle 
kosten zijn voor hen, vinden ze mineralen, 
verdienen ze iets, vinden ze niets, verdienen 
ze niets.

Na een rit van twee uur, waarbij de omgeving 
ondertussen helemaal veranderd is in een 
heuvelend landschap, komen we aan in Lla-
llagua.

“Welkom in Llallagua”, zegt Celso ons. Of in 
Quechua: Allyn jamusga kaychis kay Llalla-
gua. “In Bolivië zijn er 34 nationaliteiten en 
18 talen. Hier in Norte Potisi was Quechua 
lang de eerste taal. Ook voor mij”, gaat Celso 
verder. “Maar zo’n 20 jaar geleden begonnen 
de mensen neer te kijken op inheemse tradi-
ties. Ze wilden vooruit en verloochenden hun 
oorspronkelijke gebruiken en taal. Een acht-
tal jaar geleden is dat weer gekeerd en nu, 
soms te extreem, wil men weer die inheemse 
tradities versterken. Helaas is Quechua vooral 
een gesproken taal en kunnen niet veel jon-
geren ze spreken. Ook mijn kinderen spreken 
de taal niet.”

Na een traditionele en heerlijke maaltijd 
‘charque kan’ (gekookte maïs met daarbij een 
aardappel, gefrituurde en gedroogde lama, 
wat kaas en twee eitjes) gaan we vroeg sla-
pen. Want morgen kunnen we voor het eerst 
‘de rots’ verkennen. En die verkenning blijkt 
heel goed mee te vallen. Een gebied waar en-
kele kleinere rotsblokken liggen, waar we ini-
tiatieroutes kunnen bouwen, en een grotere 
rotswand, waar we lange touwlengtes op kun-
nen maken. We zien het allemaal helemaal 
zitten. Helaas ligt er veel afval aan de rotsen.
Al snel moeten we verder want de lokale ra-
dio en televisie willen ons interviewen. Belgen 
die hier samen met de Bolviaanse jongeren 
een klimschool willen uitbouwen, is ‘wereld-
nieuws’. Niels, die perfect Spaans spreekt, 
voert het woord, maar ook de anderen moe-
ten iets zeggen. ‘Ik ben Servaes, yo soy cer-
vessa”, zegt Servaes en meteen moet de hele 
studio lachen. Zijn bijnaam is meteen geko-
zen: ‘Chelas’ een ander woord voor bier in het 
Spaans. Ook de burgemeester en de schepen 
van sport ontvangen ons op hun kabinet. Ze 
beloven ons een traktor om het vuil aan de 
rotsen op te ruimen. “Ja, dat kan snel”, ga-

randeert de burgemeester ons. De volgende 
dag is de grote opening van de klimschool en 
we willen er graag een mooie dag van maken.
Wanneer we de dag nadien onze eerste zes 
routes puinvrij maken, horen we tegen de mid-
dag het geluid van… nee geen traktor, maar  
van een heuse bulldozer. Alle afval wordt mooi 
opzij geruimd. Recycleren kennen ze hier niet, 
maar we zijn al lang blij dat we niet moeten 
klimmen tussen verbrand afval, lege plastiek 
flessen of oude autobanden. Iets later arri-
veert de fanfare van het leger. En nu kan het 
feest helemaal beginnen. Wanneer ze het Bo-
liviaans volkslied spelen, krijg ik een krop in 
mijn keel. Ja, dat volkslied, waarbij iedereen 
rechtstaat en pet, hoed of klimhelm afneemt 
en de lokale bevolking luidskeels meezingt, is 
voor ons. Na de nodige speechen is het dan 
echt zover… klimmen! 

Een 150-tal mensen komt een kijkje nemen 
en de meesten wagen zich ook aan een route 
klimmen. 44 mensen schrijven zich in voor 
de klimschool. Mensen ouder dan 18 jaar die 
willen leren klimmen en vooral die nadien de 
klimschool willen verder zetten, zijn welkom in 
onze school. We geven les om de andere dag 
en dat zowel ’s morgens van 9u tot 12u en ’s 
middags van 15u tot 18u.

Stilstaan is achteruitgaan
Ondertussen zijn ook de andere jongeren ge-
arriveerd en de klimschool draait op volle toe-
ren. Al het gesponsorde klimmateriaal komt 
van pas. De opkomst is gigantisch. Na twee 
lesdagen kan een eerste groep een examen 
afleggen. We hebben drie niveau’s: één topro-
pe klimmen, twee voorklimmen, drie expert. 
21 mensen slagen voor niveau 1, dat wil zeg-
gen dat ze veilig kunnen klimmen en zekeren. 
De geslaagden krijgen een klimboekje, klim-
pasje en t-shirt. De glimlach op de gezichten 
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van de geslaagden is geweldig. Een groot deel 
gaat door naar niveau 2, een ander deel blijft 
nog wat oefenen om wat meer vertrouwen te 
krijgen. Het is in ieder geval zeker: er zijn er 
een tiental bij die met veel passie klimmen.

Op zondag is het ‘vrij klimmen’ en mogen de 
kinderen komen. “Ik ben zo content”, zegt 
Celso. “We bereiken een gemixte groep: uni-
versiteitsstudenten, vrouwen die al kinderen 
hebben, kinderen van mijnwerkers, jongeren 
uit het dorp, kinderen uit het platteland,… Dat 
had ik niet verwacht. Als ik door de straten 
van het dorp loop, krijg ik schouderklopjes. 
Mensen die me feliciteren met het initiatief. 
Hier zitten we echt op te wachten. Ik vind het 
jammer dat ze mij die schouderklopjes geven, 
want eigenlijk zijn ze voor jullie.”

Eén van de meest gedreven studenten is Wil-
son. Hij is leraar van het eerste leerjaar en 
heeft twee weken vakantie. Hij wil die tijd ge-
bruiken om zoveel mogelijk te leren. Wanneer 
we hem vragen waarom hij zo gemotiveerd is 
en 2 keer per dag les komt volgen, zegt hij: 
“Stilstaan is achteruitgaan. Ik wil altijd bijle-
ren en ik kan deze kennis en ervaringen ook 
gebruiken om aan mijn leerlingen over te dra-
gen.”

Llallagua: mijn, universiteit en toerisme
Wilson weet waarover hij spreekt. Zijn vader is 
mijnwerker en hij heeft tussen zijn vijftiende 
en eenentwinstigste elk weekend en elke va-
kantie in de mijn gewerkt om zijn studies te 
kunnen betalen. Op mijn laatste dag in Llal-
lagua nemen Celso en Wilson ons mee naar 
de mijn van Llallagua. Het is indrukwekkend. 
De omstandigheden waarin deze mensen 
werken, is ronduit slecht. Eind jaren 1800 
ontdekte Simon Itorri Patino in zijn zoektocht 
naar goud en zilver eerder toevallig deze mijn. 
Hij haalde er een ‘goedje’ uit waarvan hij niet 

wist wat het was. Na onderzoek in Oruro bleek 
het tin te zijn. In eerste instantie wist men niet 
goed wat er met tin kon gedaan worden, maar 
bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
groeide de vraag zo snel dat deze mijn de 
grootste ter wereld werd en Patino lang één 
van de tien rijkste mensen ter wereld. Door de 
groei en bloei van de mijn is het stadje Llal-
lagua ook ontstaan. 

Vandaag de dag werken er nog steeds zo’n 
4.000 mensen in de mijn. In een mijn die 
bijna niets meer opbrengt. Omdat er niet 
meer geïnvesteerd wordt, is de veiligheid heel 
slecht. Onze gidsen laten ons balken zien 
die op instorten staan. Als die instorten, is 
ook de enige ingang afgesloten. Afval wordt 
niet meer uit de mijn gedragen waardoor de 
gangen alsmaar smaller en kleiner worden. 
Wanneer we ’s morgens toekomen, worden 
we aangestaard door de mijnwerkers. Toeris-
ten kennen ze hier niet. Ook al wil het stadje 
wel. In het oude huis van Patino is een mu-

seum gebouwd, maar veel buitenlanders zijn 
nog niet gepasseerd. De rij mijnwerkers staat 
buiten cocca te kauwen en alcohol te drinken. 
“Ze moeten in een roes zijn om te werken. 
Dan hebben ze minder schrik en kunnen en 
durven ze meer”, zegt Wilson ons. We worden 
nederig.

De slogan om Llallagua te promoten is: mijn, 
universiteit en toerisme. Wetende dat de mijn 
zo goed als niets meer opbrengt, dat de uni-
versiteit de goedkoopste en minst goede van 
het land is en er zo goed als geen toeristen 
zijn, is het heel duidelijk dat hier veel sociale 
problemen zijn.

“Het is niet de bedoeling van de klimschool 
om sociale problemen zoals drankmisbruik 
en delinquentie op te lossen”, legt Celso uit. 
“Maar met dit project kunnen we de jongeren 
iets zinnigs aanbieden. Llallagua is een heel 
gesloten wereld en met deze klimschool kun-
nen we de blik van onze jongeren verbreden. 

Documentaire 
Heel het project Arriba Bolivia 

wordt in beeld gebracht. Ingrid 

(beeld) en Nancy (geluid) volgen al 

bijna een jaar drie van de Vlaamse 

deelnemers. Hun verwachtingen 

en natuurlijk ook de confronta-

tie ter plekke worden gebundeld 

in een documentaire. Op 6 de-

cember is het wereldpremière. 

Welkom in het Cultureel Centrum 

Schaliken van Herentals om 20u. 

Inkom gratis bij voorafinschrijving 

voor leden. Aan de kassa betaal je 

7 euro. 

Inschrijven via arribabolivia@denatuurvrienden.be of tel. 03/270 02 80.
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En dat we hier al na twee weken in slagen, 
wil zeggen dat het broodnodig was. Met de 
vaste kern gaan we een klimvereniging opzet-
ten waarbij we in het weekend jonge kinderen 
kunnen laten klimmen en ook onszelf verder 
kunnen ontplooien. En wie twijfelt aan het nut 
van deze klimschool in België… heeft ongelijk. 
Ik zeg jullie: dank je wel!”

Met deze mooie woorden is de tijd gekomen 
om afscheid te nemen. De acht Vlaamse jon-
geren blijven nog een drietal weken hier en 
zullen nieuwe routes boren en verder lesge-
ven. En ja! Arriba Bolivia is een succes!

TEKST: GRIET VERIS

FOTO’S: NIELS JESPERS EN GRIET VERIS

Hartelijk dank aan al onze sponsors en 
supporters die het mogelijk hebben ge-
maakt om de klimschool te realiseren. 
Een speciale dank aan onze peter, Olivier 
Coenen, voor de steun en vertrouwen in 
ons!

En voor wie gebeten is door Arriba Bolivia… 
we zoeken jongeren die de klimschool ver-
der willen opzetten. Ben je gebeten door 
klimmen en heb je een passie om onze 
klimschool verder op te bouwen, laat het 
ons weten.  Mail naar 
arribabolivia@denatuurvrienden.be 




