
De Werkgroep Chico Latino Ranst  

steunt de organisatie Asociación 

Chico Latino bij haar educatief, 

pedagogisch en sociaal-economisch 

werk in Cusco, in het Latijns-

Amerikaanse land Peru.  

 

Specifiek steunet de werkgroep een 

eigen deelproject tandhygiëne in het 

Andesdorp Choquepata  

Werkgroep Chico Latino Ranst 

www.chicolatinoranst.be 

 

Doe je met ons mee? 

 
Lid worden van de 

werkgroep?  

mail naar: 

jokevantongerloo@hotmail.com 

Of spreek iemand van de 

werkgroep aan! 

 

Financieel steunen? 

Rekeningnummer met fiscaal at-

test (vanaf € 40) met vermelding 

‘gift tandhygiëne Ranst’:  
IBAN BE21 0013 3631 1103 BIC 

CODE:GEBABEBB  

 

Zonder fiscaal attest:  

035-8199996-45  

Werkgroep Chico Latino Ranst: 
jokevantongerloo@hotmail.com  
 
Website: www.chicolatinoranst.be 
of Chico Latino: www.chicolatino.org 

Werkgroep Chico Latino Ranst 

Gustaaf Peetersstraat 38 
2520 Broechem 

Choquepata Peru 

Tandenpoetsen met Chico Latino 

mailto:jokevantongerloo@hotmail.com
http://www.chicolatino.org


CHICO LATINO 

 

 

 

 

 

Chico Latino is een educatief project opge-

richt in België en gevestigd in Peru voor de 

kinderen daar. Onderwijs is de basis voor een 

goede toekomst. Chico Latino wil kinderen 

die kans op een goede toekomst geven. 

 

Onderwijs is een kinderrecht, maar de 

kwaliteit van het Peruviaanse onderwijs is 

bedroevend slecht. Een deel van de Peruvi-

aanse kinderen valt buiten het reguliere 

schoolsysteem en velen moeten een of meer-

dere schooljaren dubbelen. Met opleidingen 

en educatieve spelen ondersteunt Chico Lati-

no pedagogische projecten in achtergestelde 

wijken en bergdorpen.  

 

Met haar eigen project in de Andesgemeen-

schap Choquepata kan men er pedagogi-

sche methoden aanpassen aan de realiteit van 

de Andesmaatschappij en de kinderen per-

soonlijk begeleiden.  

 

ONS PROJECT “Tandhygiëne” 

Wat? 

Gezondheid en onderwijs zijn de twee steun-

pilaren van een kwaliteitsvol leven. In 2012 

neemt de werkgroep het project rond tandhy-

giëne dat Chico Latino wil opzetten in Cho-

quepata, voor haar rekening.  

 

Situatie 

* slecht gebit door eenzijdige voeding 

* tandhygiëne slecht gekend 

* kinderen lijden pijn door onverzorgde      

cariës, maar voor pijn is geen begrip in de 

Andescultuur 

 

Wat willen we doen in Choquepata? 

* via de samenkomsten van de kinderen     

calcium houdende voeding aanbieden 

* kinderen en ouders bewust maken via ma-

teriaal dat in Peru verkrijgbaar is 

* tandartsencontrole voor elk kind dat      

deelneemt aan de groepssamenkomsten 

* fluoractie 

* tandhygiëne aanleren met eigen tandenbor-

stel 

Violeta, een van de Peruviaanse medewerkers 

aan het werk met de kinderen van Choquepata 

rond het  thema ‘water’ Tandenpoetsen met Chico Latino 

CHOQUEPATA 

Het project in Choquepata werd opgestart 

op 11 maart 2010. De kinderen uit deze   

gemeenschap lopen school in openbare 

scholen en krijgen thuis vaak te maken met 

agressief gedrag.  

 

Chico Latino wil hen dus niet alleen        

ondersteuning bieden op educatief vlak 

maar ook leren dat  agressie niet de enige 

manier is om met elkaar om te gaan.  

 

Elke namiddag zijn alle kinderen van de 

gemeenschap welkom voor hulp met hun 

huiswerk, ontspannende en leerrijke activi-

teiten, handwerk, begrijpend lezen, en     

zoveel meer.  

 

Verder wordt er ook samengewerkt met de 

ouders en worden zij op verschillende     

manieren betrokken bij Chico Latino. 

 

 

Ons Joke aan het werk in Choquepata 


