
STICHTING

Bolivia
esperanza

Nieuwsbrief 3 Nummer 3
Oktober 2008

Voorwoord,
Lieve donateurs, familie en geïnteresseerden!

Een hal�aar geleden heeft u vanuit Bolivia onze laatste nieuwsbrief gehad. Inmiddels zijn we weer in Nederland en druk bezig met 
Stichting Esperanza Bolivia!

Graag vertellen wij in deze nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen. 

Ook in Uypaca, Bolivia wordt mee gedacht en gewerkt met ons project. Onlangs heeft Francy Flores, de directrice van de basisschool 
in Uypaca, ons een lijst gestuurd van de 23 kinderen die in ons opvanghuis zullen gaan verblijven. Ook hebben de architect en de 
aannemer het de�nitieve bouwplan gestuurd. De oudercommissie, de burgemeester en de gemeenteraad hebben voor alle vergun-
ningen gezorgd. Dit betekent dat alles gereed is voor de bouw en dat we zodra we genoeg �nanciële middelen hebben, kunnen begin-
nen met de bouw! 

Situatie Bolivia
Het is goed mogelijk dat u de laatste tijd in het nieuws negatieve berichten over Bolivia gehoord heeft. Er is veel aan de gang rond 
president Morales. De oostelijke (rijkere) provincies van Bolivia willen autonomie en eisen een groter aandeel van de uitvoer van het 
gas. Terwijl Morales dit over heel Bolivia wil delen. Hier zijn al jaren onenigheden over en er heerst veel haat en onbegrip tussen de meer 
inheemse Bolivianen in het westen en de westerse, rijkere Bolivianen in het oosten. 

In Uypaca schijnen ze niet veel van dit alles mee te krijgen. Daar hoog in de bergen blijft het rustig en daardoor kunnen wij ons project 
gewoon voortzetten!

Samenwerking met Van Malsen Foundation
Heel goed nieuws is dat wij nu samenwerken met de Van Malsen Foundation!

Via hen zijn wij ook beland in Uypaca. Samen gaan wij het logeerhuis realiseren! We zijn hier erg blij mee! Samen zijn we sterk. De Van 
Malsen Foundation heeft al meer projecten gerealiseerd in de Achocalla vallei waar Uypaca ligt. 

Voor meer informatie over de Van Malsen Foundation zie:                http://www.vanmalsenfoundation.nl

De afgelopen maanden hebben we verschillende ontmoetingen gehad met Christel van Malsen, de naamgeefster en een van de initia-
tiefneemster van de Van Malsen Foundation. Deze contacten verlopen erg prettig. De Boliviaanse vertegenwoordiger van de Van 
Malsen Foundation Angel Sócrates Antrade Alvarez zal de vertegenwoordiging van ons gezamenlijke project in Bolivia op zich nemen. 

    http://www.vanmalsenfoundation.nl
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Gehouden acties
We zijn de afgelopen maanden druk geweest met het zoeken naar donateurs. 

Ook hebben we een uitgebreide �nancieringsaanvraag klaar die we naar bedrijven sturen, die interesse hebben om ons project te 
sponsoren. Mocht u een bedrijf o.i.d. kennen dat geïnteresseerd zou kunnen zijn, laat het ons weten! Dan kan de �nancieringsaanvraag 
ook naar hen. Verder hebben we een aantal berichtjes gehad in plaatselijke kranten.
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Keltfest
Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni hebben Elske en 
Ee�e geld ingezameld op het Keltfest in Dordrecht. 
Zij hebben hier € 508,60 mee opgehaald voor de 
stichting!

 € 508,60

  

Statiegeld actie bij Plus Van Tongeren Zuidwolde
Sinds december 2007 staat er een bus bij de �esseninname van supermarkt Plus Van Tongeren in Zuidwolde. Klanten kunnen daar hun 
statiegeldbonnen indoen en zo met ons meebouwen aan het opvanghuis in Uypaca. Inmiddels heeft deze actie al € 2.000,- opgeleverd! 
Wij zijn ontzettend blij met de medewerking van Plus Van Tongeren en willen ook alle gulle gevers ontzettend bedanken! Natuurlijk 
gaan we door met de actie en we zullen jullie op de hoogte houden van ons project!

€ 2.000,-

Aankomende acties
We zijn druk bezig met het plannen van �nanciële acties. Enkele basisscholen hebben toestemming gegeven voor een actie op hun 
school. Samen met de basisschool De Driesprong in Lelystad hebben we al een concrete actie gepland in februari. 

Via onze docente Tineke Huijser zijn we ook in contact met de Rotary Clubs. Het is goed mogelijk dat zij willen gaan sponsoren.

Verder willen we presentaties gaan geven aan bedrijven en andere mogelijke sponsoren.
Ook zijn Ee�e en Elske benaderd door Telegraaf Productions om een kookitem te maken waarin zij tijdens het koken van
een Boliviaans gerecht hun verhaal doen. 

Boliviaans feest
Afgelopen zaterdag 4 oktober was er een Boliviaans feest in de 
gemeente Wierden. De Van Malsen Foundation heeft dit georgani-
seerd. De band Akapana uit La Paz heeft opgetreden. Er waren 
meer dan 200 mensen op het feest afgekomen! Het was erg leuk 
om hier in Nederland de Boliviaanse sfeer weer te voelen!  Dankzij 
Christel van Malsen gaat de gehele opbrengst van dit feest naar het 
opvanghuis in Uypaca!

Ook zijn we begonnen met acties op scholen. Hans van de Glind heeft op basisschool De Horizon in Lelystad verteld over het project 
en de kinderen in Uypaca. Dit deed hij met Boliviaanse spullen ter ondersteuning. De kinderen speelden toneelstukjes en konden 
zich goed inleven in hoe het moet zijn om zo ver te lopen om op school te komen.
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Casa Esperanza
Voorlopig noemen wij het huis: Casa Esperanza. Huis van hoop. Het zou kunnen dat er een naam in het Aymara komt voor het huis. 
Uiteindelijk willen we de kinderen zelf mee laten beslissen over de naam van hun huis. 

Wij hebben een startkapitaal nodig van € 50.000 voor de bouw en de inrichting van het huis en om drie jaar de maandelijkse kosten te 
waarborgen. De kosten van de bouw van het huis bedragen € 18.000 euro. De rest hebben we nodig voor de inrichting en de waarborg 
voor de eerste drie jaar.

Hier ziet u een tekening van Casa Esperanza!
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100 donateurs gezocht voor 5 euro per maand!
Afgezien van het startkapitaal zijn wij ook opzoek naar 100 donateurs die € 5,- in de maand doneren aan ons project. 
Wij kunnen met € 500,- in de maand alle maandelijkse kosten dekken. De kosten in Bolivia liggen namelijk 10 keer lager dan bij ons. Met 
relatief weinig geld kunnen we veel doen in Bolivia! 500 euro per maand wordt gebruikt voor het salaris van de Mamita’s (de medewerk-
ers die in het huis voor de kinderen zorgen) voor eten, drinken, speelgoed, kleding, studie, medische kosten en hygiëne.
Help ons mee met dit doel! Wordt donateur! 

Doordat er bankkosten verbonden zijn aan automatische incasso’s willen wij u vragen zelf de overschrijvingen te regelen.

100 € 5,- 

U helpt toch ook?
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Tot slot
 

Wij willen u heel erg bedanken voor uw interesse!

Graag willen we de donateurs bedanken! Heel erg bedankt!

Ook willen wij de Van Malsen Stichting bedanken voor de prettige samenwerking!

U kunt Stichting Esperanza Bolivia sponsoren via rekeningnummer:
                                           54. 22. 38. 632  t.n.v: Stichting Esperanza Bolivia te Zwolle.

Stichting Esperanza Bolivia is door de Belastingdienst erkend als
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat u uw
giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapbelasting en dat
wij ook geen belasting hoeven te betalen over uw giften of donaties!

54. 22. 38. 632 Stichting Esperanza Bolivia
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Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, ze zijn altijd welkom! U kunt mailen naar:
                             info@esperanza-bolivia.com

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:
                             www.esperanza-bolivia.com

Namens het bestuur van Stichting Esperanza Bolivia
                             Ee�e van Meurs en Elske van de Glind. 
           

                             info@esperanza-bolivia.com

                             www.esperanza-bolivia.com
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