
El Pozon (Cartagena) is gevestigd op leegstaande percelen dat gewoonlijk werd gebruikt als 
vuilnisbelt. Het klimaat is warm, de temperatuur varieert tussen de 30 en 38 graden Celsius, met 
regenperiodes in mei, augustus, september en oktober. 
Milieuproblemen doen zich voor, omdat de bevolking  het vuil op de straat gooit, kleine 
vuilnisbakken vormen zich in de hoeken  en ook omdat de afvoerpijp niet  goed wordt 
schoongemaakt, waardoor de overloop niet plaatsvindt. 
De wegen zijn slecht, de straten zijn onverhard en moeilijk te begaan.  
Overloop treedt op gedurende de periode van hevige regenval omdat er een gebrekkige rioolsysteem 
is. Dit veroorzaakt aandoeningen aan de huid en de luchtwegen. 
Het huis is gebouwd op een geïmproviseerde wijze met slechte hygiënische omstandigheden. De 
huizen zijn meestal gebouwd van zoals hout, vuil cement en zink tegen lage kosten en makkelijk te 
gebruiken materialen. Deze huizen hebben  zeer kleine ruimtes, met geen interne verdeeldheid, 
daarom niet geschikt voor versterking van de dynamiek van de familie. 
Families hebben niet  een cultuur om voor openbare nutsbedrijven te betalen. Dit is dan tijdelijk of 
permanent opgeschort,  uitsluitend via een illegale verbinding of verbinding maken met de service 
van hun buren. De buurten zijn gevaarlijk, omdat de aanwezigheid van illegale groepen en bendes, 
die diefstal,  vandalisme en misdaden begaan. 
60,9 % van de huishoudens zijn armen volgens de onbevredigde basisbehoeften index, 28,5 van de 
huishoudens heeft zichtbare ellende. 
De gemeenschap bewijzen een moeilijke situatie met betrekking tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en dit weerspiegelt zich in het niet-gebruik van voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning 
(jongeren ontbreken een life-project) genereren van promiscuïteit, misbruik, overdraagbare seksueel 
infecties en HIV-Aids. 
De meeste mensen zijn zichtbaar ondervoed: zij eten slechts twee maaltijden per dag. 
De economische schaarste, gebrek aan levende projecten en het ontbreken van de vader/moeder 
figuur genereren school drop-outs. 
De kinderen en de jongeren zijn vaak verantwoordelijkheid om een leven voor hun gezinnen. 
 
De inwoners zijn werkzaam in de informele banen zoals straatverkopers, bouw helpers, motorfiets-
taxi-chauffeurs, ambachtslieden, toerisme, initiatiefnemers, o.a. 
Vacatures zijn er schaars. Een van de grootste belemmeringen is onderwijs, omdat mensen moeten 
voldoen aan bepaalde vereisten zoals het hebben van de basisopleiding. 
Toegang tot leningen door particulieren (banken) is moeilijk omwille van hun voorwaarden. 
Onderdeel van de cultuur is de stijl van de Afrikaanse afkomst waargenomen in dansen waar 
sensuele verkeer,  een bijzondere vorm van kleding, een specifieke manier van communiceren, de 
sociale problemen zoals drugs, bendes, ongewenste zwangerschappen, kinderprostitutie enz. 
verergeren. 
 
Jhojan is een rusteloos, vriendelijk en speels kind. Hij is erg goed in het spelen van voetbal en wil een 
sportschool. Echter zijn ouders kunnen zich dit niet veroorloven op dit moment. 
Het kind is verantwoordelijk voor zijn academische taken en is één van de beste student van de klas. 
Zijn moeder droomt van het zien van hem tot een professional. 
Familie relaties zijn stabiel en harmonieus: het kind woont met zijn ouders, die niet getrouwd zijn en 
zijn broer. 
Er is goede communicatie en als er meningsverschillen ontstaan lossen ze die  via dialoog en 
luisteren. Zijn vader werkt als chauffeur en heeft een maand inkomen van $ 600,00, welke hij vooral 
besteedt aan voedsel, gezondheid en nuttige  betalingen. 
De familie kan niet een keer uitgaan om plezier te hebben, omdat inkomsten niet voldoende zijn en 
sommige behoeften moeten voorrang hebben. 
Zij bezitten het huis waar ze in wonen: het heeft een keuken, een woonkamer, een badkamer en 
twee slaapkamers.  
Jhojan deelt een kamer met zijn broer. 


