Escuela Pa’I Puku
Wat: De school Pa’I Puku
Wie: Piet Shaw en Christina Geerssens
Waar: Chaco
Periode 1952 Doel: Onderwijs geven aan Chaco-indianen
Achtergrond:
In 1952 trekt de Wilrijkse missionaris Piet Shaw naar Paraguay. Hij krijgt de
verantwoordelijkheid over een gebied dat vele malen groter is dan België: de Chaco. In 1984
verongelukt hij met de wagen in Paraguay en neem zijn rechterhand zuster Christina
Geerssens zijn taak over. Sinds 2007 wordt de aanvraag voor zijn zaligverklaring onderzocht.

Piet Shaw bij zijn bisschopswijding
bij paus Johannes Paulus II.

Piet Shaw temidden van ‘zijn’ indianen.
Realisatie:
Jarenlang heeft Wilrijk zijn Piet Shaw gesteund. Zo werd er geld opgehaald, mede door de
verkoop van postkaarten, om de missiepost te bouwen, een school, een afrastering, voor
schoolmateriaal, kleding…

Met de verkoop van postkaarten werd geld ingezameld voor het levenswerk van Piet Shaw.

De opbouw van de missiepost.

De missiepost van Piet Shaw.

Op een van de reizen van Rob en Flora naar de missiepost van hun vriend Piet kon de kleermaker het
niet laten nog snel een naaimachine te repareren. De meisjes krijgen meteen naailes.

2003
In 2003 heeft de ziekenwagen van het dispensarium van de Escuela Pa’ I Puku het begeven.
Vermits deze wagen onmisbaar is voor het vervoer van zieken uit de school en haar omgeving
naar de 156 km verder liggende hoofdstad Asunción, deed de directrice van de school een
beroep op Centro Andino voor dringende medefinanciering. Het bestuur schonk 12.000 euro.
Het totale bedrag voor aankoop en inschrijving van de ziekenwagen bedroeg 26.277 dollar.

2004
In 2004 lukte het ons niet verzendingen te doen naar de fundación Pa’ I Puku, mede doordat
onze scheepsagent, door het geringe aantal verzendingen, elke activiteit naar Paraguay
stopzette. De situatie werd op het einde van het jaar opgelost. Ter compensatie werd een
bedrag van 1.300 euro overgemaakt.

De slaapvertrekken van de kinderen.

Elk kind heeft zijn eigen kledingvakje.

2005
Voor het project rond de aankoop van een omheining en schaduwnetten om de groentetuinen
te beschermen, werd een som van 7.500 euro overgemaakt. Met dit project zal reeds gezaaid
kunnen worden in februari i.p.v. april. Om deze omheining en de netten steviger te
bevestigen, werden een jaar later 2.000 lange vijzen en plaatjes aangekocht en verzonden.
In maart werd opnieuw gestart met zending goederen, bestaande uit schoolmateriaal, knuffels,
droogzwierders, verzorgingssets en voetballen.

Deze groentetuin zal veel baat hebben bij de
voorziene beschutting.

Iedereen helpt mee zodat de school
kan voorzien in haar eigen onderhoud.

2006 - 2007
Het contact met de Escuela Pa’I Puku loopt sinds 2006 via een satelliet. De verzendingen
bestonden uit een plastic watersilo van 800 liter, gevuld met verband en knuffels, 300 kg
melkpoeder en een rolstoel.
Als nieuw project voor 2006 wou de schooldirectie haar weinig renderende koeien vervangen
door jongere, waarvan de aankoopprijs ongeveer 750 euro per stuk is. Het gaat om een
speciaal ras: een kruising tussen een Nederlandse melkkoe en een Creools ras. Het voordeel is
dat deze koeien minder gras eten en meer melk geven. Het bestuur van Centro Andino vzw
besliste enkele koeien te sponsoren. Daarmee is in 2007 een kweekprogramma opgezet.
Klik hier om de
brief van Christina
te lezen over de
ontwikkelingen
vanuit de Chaco.

Door de aanschaf
van deze koeien is
de melkvoorraad
aanzienlijk
gestegen.

