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“Kinderen moeten 
kind kunnen zijn”

Hove
“Kinderen moeten 

Dorpsschool Vremde motor achter Argentijns project

DDe raad voor 
ontwikkelings-
samenwerking 
schenkt 3000 euro 

aan Juegoteca Sin Fin in 
Argentinië, een project voor 
straatkinderen. 

“Je kunt onze werking vergelij-
ken met Kindervreugd”, vertelt Ma-
rian Lesage (54) uit Boechout. “Maar 
dan in een land met een realiteit die 
mijlenver verwijderd is van ons land.” 

Ze verloor haar hart aan Argenti-
nië via haar zoon Sam. “Mijn zoon 
raakte bevriend met Joke. Zij werkt 
en woont al elf jaar in Buenos Aires.” 

Vijftien jaar geleden richtte een 
groep vrijwilligers de vzw Juegote-
ca Sin Fin op. “Die naam staat voor 
speel-o-theek zonder einde”, zegt 
Marian. “De naam werd door de kin-
deren van de sloppenwijken in Bue-
nos Aires gekozen.”

 Sinds 2006 steunt ook de Vrem-
dese Dorpsschool het project. “De op-
brengst van de jaarlijkse vastenactie 
gaat steevast naar de kinderen uit de 
krottenwijken in Buenos Aires”, ver-
duidelijkt Lesage.

Kinderfanfare
 Met het geld zet de vzw knutselate-

Kinderfanfare
 Met het geld zet de vzw knutselate-

liers en volksbibliotheken op en wor-
den er uitstapjes naar theaters, mu-
sea en festivals georganiseerd. “We 
hebben er zelfs onze eigen kinderfan-
fare”, vult Lesage aan. “Wij geloven 
dat het belangrijk is dat die kinderen 
kind mogen zijn. De vzw promoot de 
mensenrechten van kinderen en jon-
geren aan de hand van spel, cultuur 
en vrije tijd. We zijn ervan overtuigd 
dat kinderen al spelend leren pro-
blemen op te lossen, goed samen te 
werken en dingen uit te proberen.”

Als Joke op bezoek komt in Bel-
gië, gaat ze steevast even langs bij 

de Dorpsschool. “Om de kinderen te 
vertellen over de Juegoteca en de Ar-
gentijnse gewoonten”, zegt Lesage. 
“Maar ook om hen te vertellen over 
al die Argentijnse voetballers. De kin-
deren zijn enorm geïnteresseerd om 
te weten hoe het leven er aan de ande-
re kant van de wereld aan toe gaat.”

 Het is de eerste keer dat de vzw 
van de gemeente Boechout subsidies 
krijgt. “We zijn echt met ons gat in 
de boter gevallen. De kinderen van 
Vremde steunen ons, de technische 
school van Mortsel schonk al een leuk 
bedrag en er zijn vele peters en me-
ters die het project een warm hart 
toedragen.” 

Alle extra hulp is nog steeds wel-
kom. “Als er nog scholen, jeugdbe-
wegingen, organisaties, families of 
vriendenkringen zijn die ons project 
willen steunen, mogen ze ons altijd 
contacteren.” PATRICK VAN DYCK
www.juegoteca-sin-fin.com.ar
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