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Voorwoord: 
Lieve donateurs, familie en geïnteresseerden.  
In onze vorige nieuwsbrief (dec 2007) hebben we verteld dat we druk bezig waren met 
het zoeken van een geschikt, mooi en haalbaar doel. 
Met vreugde kunnen wij u nu vertellen dat wij een doel gevonden hebben! Vanuit 
Bolivia versturen we daarom deze tweede nieuwsbrief, voordat we terug naar 
Nederland komen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Het doel van Stichting Esperanza Bolivia: 
Ons doel is het stichten en in stand houden van een kinderopvanghuis in Uypaca, een 
dorpje vlakbij La Paz, zodat wij Boliviaanse kinderen een goed tehuis, goede scholing 
en een goede toekomst kunnen bieden. Wij gaan 18 kinderen opvangen van de school 
van Uypaca uit de volgende doelgroepen: 

- Kinderen die dagelijks 6 uur moeten lopen om op school te komen. Als het 
slecht weer is kunnen zij niet naar school. Ook komen veel van deze kinderen 
uit eenoudergezinnen en werkt deze ouder door de week in La Paz. De 
kinderen zijn op zichzelf aangewezen. 

- Weeskinderen die bij anderen inwonen om daar huishoudelijke klusjes te doen. 
Deze kinderen krijgen onvoldoende tijd om te leren, te spelen en kind te zijn. 

- Autistische kinderen die extra hulp nodig hebben. 
 

Vaak krijgen deze kinderen thuis slecht of weinig te eten. 
Wij willen de kinderen een stabiele leefomgeving geven terwijl 
ze bij ons opgroeien tot volwassenen die goed en zelfstandig 
kunnen functioneren in de maatschappij. 
De kinderen zullen bij ons wonen van zondagavond tot 
vrijdagmiddag. Bij ons zullen ze goed en gezond te eten 
krijgen, kunnen douchen en slapen. Er zal voldoende 
mogelijkheid en ruimte zijn om te spelen en rustig te studeren. 
Rust, bescherming, persoonlijkheidsontwikkeling, kennis en 
stabiliteit, kleinschaligheid zijn uitgangspunten 
 
Eefje en Elske zijn via de van Malsen Stichting terecht 
gekomen in de Achocalla valei, vlakbij La Paz. Hier brachten 

zij een bezoek aan het dorpje Uypaca, waar nog veel Aymara indianen wonen. Na 
gesprekken met de directrice, de ouders of verzorgers van de kinderen en de 
oudercommissie van de enige school in Uypaca was al snel duidelijk dat er hier 
behoefte was aan een opvanghuis. De afgelopen weken hebben Elske en Eefje een 
hoop werk verricht voor de stichting, zij kregen hier hulp bij van Angel. Angel werkt 
voor de van Malsen Stichting en heeft 20 jaar in Nederland gewoond.  
Samen hebben zij gepraat met de autoriteiten, de oudercommissie, de bestuursleden 
van de gemeente en zelfs met de burgermeester. 
Allen vinden het een heel erg mooi plan en gaan er dan ook mee accoord! 
 
Een architect en een ingenieur zijn druk bezig een uitgebreid werk en financieel plan te 
maken. Als het goed is krijgen Eefje en Elske het dan nog net op tijd mee voor ze weer 
naar Nederland gaan!  
Het werk van de architect en de ingenieur word gesponsord door de burgermeester!  
 

 
Wij in gesprek met de burgermeester. 

 
Voor ons staat het vast dat ons plan doorgaat. We zullen in Nederland druk bezig gaan 
met de sponsorwerving zodat de bouw van het huis snel kan beginnen!  
 



Woord van Eefje en Elske vanuit Bolivia:  
Lieve allemaal! 
Wij zijn heel erg blij dat we een geschikt doel gevonden hebben. Voor ons voelt het 
helemaal goed in Uypaca. De mensen zijn er erg aardig en er wordt goed meegewerkt 
en mee gedacht. De directrice van de school is heel enthousiast en heeft ons geholpen 
met de vergunningen etc. Ook heeft zij een vergadering georganiseerd met ons en de 
ouders en de verzorgers van de bewuste kinderen. Voor ons is het namelijk het 
belangrijkste wat zij en de kinderen zelf er van vinden.  
 

Deze vergadering was echt heel bijzonder. De meest 
trieste verhalen kwamen boven. Alle ouders en 
verzorgers waren heel blij en wilden graag hun kind bij 
ons project. Een vrouw zei zelfs ´ik heb altijd gebeden 
tot God dat er zoiets zou komen, dit is echt een 
wonder´. Alleenstaande ouders of weduwen uit Ayma, 
het verre dorp vertelden dat hun kinderen altijd zo 
moe thuis komen dat ze gelijk gaan slapen en niet 
eten. ‘s ochtends moeten ze om half 6 weer gaan 

lopen, ze krijgen straf als ze te laat op school komen, dus tijd voor een ontbijt is er ook 
niet. Anderen zeiden geen geld te hebben voor eten. Een alleenstaande moeder is 
bijna helemaal blind en kan niet goed voor haar kind zorgen. Een aantal oma´s , al op 
aardige leeftijd, zorgen voor hun kleinkinderen omdat hun kinderen zijn overleden, 
maar ze hebben het zwaar en hebben weinig geld. Een oma stond met tranen in haar 
ogen te vertellen dat haar kleindochter eerst niet zo ver naar school wilde lopen. Toen 
heeft ze de eerste dagen haar kleinkind naar school gedragen (dus 3 uur heen en 3 
uur terug) tot haar kleinkind het leuk ging vinden en er wel voor wilden lopen. Ook 
vertelden ze allen dat de weg onbegaanbaar is in het regenseizoen en de kinderen dan 
dus niet naar school kunnen. Een oude vrouw vertelde dat ze Gonzalo als baby op 
straat heeft gevonden, hij is een weeskind. 4 jaar geleden kwam er een man vertellen 
zijn vader te zijn, maar die is daarna nooit meer teruggekomen. Deze oude vrouw heeft 
altijd voor hem gezorgd maar is nu echt oud en weet niet goed waar Gonzalo nu heen 
moet.  
Allemaal dit soort verhalen. Het was echt bijzonder. We wilden ook graag van de 
kinderen weten wat die er van vonden, ze wilden graag bij ons wonen en wilden heeeel 
graag niet meer zover lopen, hoe sneller hoe beter. Ook vinden ze het fijn dat ze dan 
goed te eten zullen krijgen en begeleiding bij het huiswerk. 
Dus het is echt goed en nodig wat wij gaan doen voor deze kinderen! 
Voor deze kinderen willen wij graag wat betekenen!  
 
Wij zijn hier erg enthousiast over en willen ons graag goed blijven inzetten voor de 
stichting en dit project!  
 

 
Wij met een deel van de kinderen die bij ons komen wonen, op het terrein waar het huis 

gebouwd gaat worden! 



Financieel overzicht: 
Voor de stichting is er in totaal tot nog toe binnengekomen:  512,- 
Voor het onderzoek is er in totaal binnengekomen: 2025,-  
Uitgegeven kosten voor het onderzoek: 

- Hulp Connectie Bolivia: 400, -  
- Spaanse lessen: 330,- 
- Reizen voor het onderzoek voor de stichting: 458,-  
- Hulp Jésus Rodriquez: 20, - 
- Eten en warme dekens uitdelen met kerst: 160,-  

= in totaal 1368,-  
Het geld van het onderzoek dat over is gaat naar het doel!  
Er staat dus nu 1169,- op onze rekening voor het doel.  
 
Nu de plannen concreet zijn, zullen wij in Nederland op zoek gaan naar (bedrijfs) 
sponsoren en grotere geld inzamelacties gaan houden. Ideeën zijn altijd welkom! 
 
We hebben nog een goed nieuwtje! Onze penningmeester heeft een brief gehad van 
de belastingdienst. Onze stichting is nu officieel een erkend algemeen nut beogende 
instelling!  (ANBI) Dat wilt zeggen dat we over de binnenkomende donaties geen 
belasting hoeven te betalen! Daar zijn wij erg blij mee!  
 
We willen alle sponsors tot nog toe erg bedanken! Wilt u Stichting Esperanza Bolivia 
ook sponsoren of donateur worden? Meer informatie staat onderaan in deze 
nieuwsbrief! 

              
Andres woont bij zijn tante,Zijn moeder is      De moeder van José is overleden. Hij woont 
overleden en zijn vader heeft hem achtergelaten.     in een kamertje bij zijn 3 jaar oudere broer. 
 
 
Mooie momenten in Uypaca!  

Afgelopen maandag werden wij verrast op de school! We 
moesten buiten op een podium komen staan. Alle kinderen 
van de school stonden voor het podium en zongen liedjes 
voor ons. De directrice vertelde wat we kwamen doen. Ook 
waren er veel ouders aanwezig. Alle 
kinderen riepen in koor ´gracias senoritas 
de fundacion Esperanza Bolivia!´ Daarna 
werd de vlag gehesen en kregen wij een 

mega bloemenkrans om! We zijn echt gehuldigd! Heel apart. 
Daarna kwamen alle ouders, de directrice, wat kinderen en mensen 
van de oudercommissie naar ons toe om ons te bedanken en 
confetie over ons heen te gooien! Jullie begrijpen dat we na dit 
gebeuren echt niet meer terug kunnen en willen! We willen deze 
mensen en kinderen echt helpen! Ze zijn heel erg blij met onze stichting en ons plan!  
 



Woord van vice-voorzitter Hans van de Glind: 
 
Ik ben opgegroeid in de Gelderse Vallei, het mooie boerenland tussen Terschuur en 
Barneveld. 
Schoolgaan betekende voor ons elke dag een uur fietsen, een half uur heen en een 
half uur terug: Lang genoeg om lekker uit te waaien en kort genoeg om energie over te 
houden om te spelen, leren en werken. 
 
Als onderwijzer heb ik vaak de Avondvierdaagse meegelopen, genoten van het 
wandelplezier, de gezelligheid en de trots waarmee kinderen de medaille ontvingen, na 
vier keer twee uur wandelen in zo’n week. Jammer dat veel kinderen tijdens het lopen 
zulke bergen snoep meesjouwen in tas en buik. Alsof dat nodig is of helpt om die twee 
uur vol te houden. 
 
Veel kinderen die in Uypaca, Bolivia, naar school gaan, moeten zes uur per dag lopen 
om op school te komen, 3 uur heen en 3 uur terug. Dat is veel te lang en veel te ver om 
energie over te houden om te spelen en te leren. 
 
Ik ben enthousiast voor het plan van Eefje en Elske om voor deze kinderen dichtbij 
school een logeerhuis te organiseren. Ook kinderen waarvoor nu geen opvang is, 
kunnen daar dan wonen. 
 
De Esperanza stijl vind ik waardevol: Luisteren naar de plaatselijke bevolking, vragen 
naar de zorgen, plannen en meningen van kinderen, ouders en leerkrachten. Hen 
ondersteunen in het uitvoeren van hun plannen. 
 
Ik geloof in samenwerken en samen leren,o.a. dankzij de snelle media ook, wereldwijd. 
Ik geloof dat b.v. kinderen van Uypaca, Bolivia en Nederlandse kinderen elkaar veel 
kunnen leren: B.v. Over hoe mooi en hoe lastig het is kind te zijn in het rijke Nederland.  
                    Of     Hoe mooi en hoe lastig het is kind te zijn in een Boliviaans  bergdorp. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans van de glind 
Vice-voorzitter Esperanza Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          De Achocalla vallei – Bolivia 
 
 
 
 
 
 



Slot: 
Wij willen u heel erg bedanken voor uw interesse! 
Graag willen we de sponsors bedanken! Heel erg bedankt! 
Ook willen wij Connectie Bolivia en de van Malsen Stichting bedanken! 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: 
www.esperanza-bolivia.com 
 

 
 
U kunt Stichting Esperanza Bolivia sponsoren via rekeningnummer: 
54. 22. 38. 632 t.n.v: Stichting Esperanza Bolivia. 
Wij hopen dat veel lezers van deze nieuwsbrief overtuigd zijn geraakt van  ons goede 
doel. Help ons mee met ons doel, zorgen voor deze kinderen en wordt donateur!  
Het zou heel fijn zijn als jullie onze stichting met een bepaald bedrag per maand willen 
sponsoren. Het geld komt zeker goed terecht: Als eerste voor de bouw en de inrichting 
van ons huis: Casa Esperanza. En daarna om eten en speelgoed voor de kinderen te 
kunnen kopen en het personeel te betalen. Doordat wij een kleinschalige stichting zijn, 
kunnen we u precies laten zien waar uw geld naar toe gaat!  
 
De reisverslagen van Eefje en Elske zijn te volgen via: 
www.eefjeelske.blogspot.com 
 
Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, ze zijn altijd welkom! U kunt mailen naar: 
info@esperanza-bolivia.com 
 
Namens het bestuur vanuit Nederland en Eefje & Elske vanuit Bolivia 
 

 
                          De kinderen, de directrice, Angel, de oudercommissie en wij 


