Bouwen in een sloppenwijk
Waar werken we?
El Seibo, Dominicaanse Republiek
• De wijk Villa Guerrero: sinds 2004 is daar een school gerealiseerd en
zijn er bijna 100 toiletten neergezet.
• De wijk Chavón: in 2016 4 dubbele toiletten.
• De wijk La Higuera: In 2016 1 dubbel en 1 normaal toilet.
• De wijk Kilómetro Seis in 2017 4- en in 2018 5 dubbele toiletten.
• De wijk Kilómetro Ocho in 2017 1 dubbel - en in 2018 1 dubbel toilet.
• Het bergdorpje Altos de Peguero in 2019 een waterput.
In de laatste vijf wijken is, met sponsorgeld en onder ons toezicht, door anderen gebouwd.
Deze wijken zijn vooral ontstaan nadat op 22 september 1998 veel mensen hun bezit
kwijtraakten door de orkaan Georges. Aan de randen van El Seibo, in het oosten van het land,
kregen ze een klein stukje grond.

Ons werkgebied
Vanaf 2001 zijn er verschillende bouwactiviteiten geweest op terrein dat door de overheid ter
beschikking is gesteld. Eerst een afdak waaronder kerkdiensten werden gehouden en 25
kinderen les kregen: gebouwd door Nicolás Galván, zijn vrouw Dulce María en familieleden. Op
een sloppenwijk met 3000 kinderen veel te weinig, maar een goede start.
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2004 en 2005: bouw zes klaslokalen door groepen van World Servants.
2007: lokalen afgemaakt en uitgebreid, elektra is aangelegd door de Seibo werkgroep.
2008: afbouw kantoor en bibliotheek door lokale mensen met Puttens geld,
zomercursus Engels door Johan Bos.
2009: start bouw muur door de Seibo werkgroep, met geld van de Motary/NCDO.
(de bouw is met metselaars uit de sloppenwijk doorgegaan tot voorjaar 2010)
2010-2013: verdere uitbouw van het complex.
2014: kerkje afgebroken t.b.v. de bouw van de staatsschool, gemeente wordt samengevoegd met een andere in de wijk, we nemen afscheid van Nicolás en Dulce.
2014: herbestemming gebouwen. De staat heeft inmiddels een grote
school gebouwd in de wijk. Het complex wordt in gebruik gegeven aan
Worldvision, samen met Conani (overheidshulpverlening), “Stichting
voor het Kind” (Redprodense) en nog een kleine organisatie.
2014 -2018: bouw van ongeveer 75 toiletvoorzieningen in de
wijk Villa Guererro.
2016: in de wijk Chavón de bouw van 4 dubbele toiletten en
in de wijk La Higuera 1 dubbel en 1 normaal toilet.
2017: in de wijk Kilometro seis de bouw van 4 dubbele toiletten en in de wijk
Kilometro ocho een dubbel toilet.
2018: in de wijk Kilometro seis de bouw van 5 dubbele toiletten en in de wijk
Kilometro ocho een dubbel toilet.
2019: 18 Toiletten in Villa Guererro, een waterput in Altos de Peguero en reparatie
(uitboren van de put van de Brandweer)

Van 2014 - 2019 zijn bijna 100 toiletten in de wijk Villa Guererro en meer dan 30 in de
andere wijken gerealiseerd.
In 2019 hebben we een waterput in gemaakt in het
dorpje Altos de Peguero en bij de brandweer van El
Onze plannen?
Seibo de watervoorziening weer werkend gemaakt
In de komende jaren hopen we in El
Seibo verder te gaan met bouwen.
(zodat ze niet afhankelijk zijn van de schaarse
Het is de bedoeling dat we het aantal
aanwezigheid van leidingwater
toiletten in de wijk en in andere
wijken uitbreiden en verder naar de
mogelijkheid om ook elders een
waterput te boren.
Water moet doorgaans gehaald
worden..
We zoeken daarvoor steeds
deelnemers en sponsors (reis 2020 is
al geboekt).
Ben je minimaal 16 jaar oud en heb
je interesse om je vakantie een keer
te gebruiken om in El Seibo de
mensen uit de sloppenwijk te
helpen? Neem dan contact met ons
op.
Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen:
Stoffel Bos, Kerkstraat 157, Putten,
tel: 0341-357011,
email: stoffel@seibowerkgroep.nl
Johan Bos, Wallenbergstraat 54, Putten,
tel: 0341-750254,
email: johan@seibowerkgroep.nl
Giften zijn welkom op:
NL59 ABNA 0519 4807 67
t.n.v. Seibo Werkgroep
Putten.

Zie ook onze website:
http://www.seibowerkgroep.nl
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