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Voorwoord,

Lieve donateurs, familie, vrienden en geïnteresseerden!

Deze nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Dit komt doordat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn binnen Stichting Es- 
peranza Bolivia en in Uypaca en de Achocalla valei. Er zijn ook wat grote veranderingen en daar brengen we u graag van op de hoogte. 
We hebben wat tegenslagen gehad maar ook positieve berichten!

Veranderingen binnen het bestuur
 

Na ruim twee jaar heeft Dennis Wind besloten zijn functie als voorzitter bij de stichting te beëindigen. Wij willen Dennis bedanken 
voor zijn inzet! Dennis heeft al vanaf het prille begin, toen Ee!e en Elske van hun eerste stage uit Bolivia terugkwamen, meegedacht en 
meegeholpen met de stichting.

Joke van Meurs, voorheen algemeen bestuurslid, neemt het voorzitterschap over.

Verder hebben wij een nieuw bestuurslid; Karin Rietman. Zij stelt zichzelf aan jullie voor:

Veranderingen in Uypaca

Afgelopen maanden is Christel van Malsen (Van de van Malsen Foundation waar we mee samen werken) twee keer in Bolivia geweest 
en heeft ze veel contacten gehad in de Achocalla vallei met betrekking tot ons project. 

Er zijn veel veranderingen in de vallei, zo is er weer een nieuwe burgermeester en ook een nieuwe directrice en oudercommissie op de 
school in Uypaca. Er ontstonden onenigheden in de vallei. Verder werden er nieuwe aanvragen ingediend voor andere projecten, 
waaronder de bouw van een logeerhuis in Layuri, een dorp waar de oude directrice van de school van Uypaca nu werkt.

Doordat wij zeker willen weten dat het geld van de stichting goed terecht komt, hebben wij besloten eerst verder onderzoek te doen 
in de vallei. We willen zeker weten dat er een sterk plaatselijk draagvlak voor ons project is.

pagina 1

“Ik zal mij even voorstellen, ik ben Karin Rietman en ben bestuurslid van Esperanza vanaf 
2009. In het eerste jaar van de opleiding SPH kwam ik bij Ee!e en Elske in de klas en sinds-
dien zijn we vriendinnen. Hun enthousiasme over Esperanza heeft mij aangestoken om 
me in te zetten voor de kinderen in Bolivia. 

Nog even iets over mezelf; ik ben 23 jaar en werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Kinderen behandelen en dus eigenlijk helpen doe ik graag, dus ook de kinderen in Bolivia.
Ik hoop nog veel te kunnen doen voor de stichting de komende tijd en samen met Ee!e, 
Elske en de rest van het bestuur het kinderhuis te verwezenlijken. 

En hopelijk natuurlijk ook met uw hulp! “
 
          

Groeten Karin
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Coördinatie van het project in Bolivia

Angel Socrates Andrade Alvarez, die eerst namens de van Malsen Foundation het project zou coördineren, heeft besloten vorm te 
geven aan zijn politieke ambities en meer te gaan reizen naar het buitenland. Vanwege deze tijdrovende bezigheden, heeft Christel van 
Malsen in februari besloten afscheid van hem te nemen.
Namens de van Malsen Foundation gaan Randy H. Ruiz  en Gladys S. Delgado Atahuichi het project mede coördineren.

Namens Stichting Esperanza Bolivia doet Marlieke van Leeuwe deze weken onderzoek voor ons. Wij zijn hier erg blij mee. Door Marlieke 
en het door haar opgerichte Connectie Bolivia, zijn Ee!e en Elske 4 jaar geleden voor hun stage in Bolivia beland. De Nederlandse 
Marlieke woont al ruim 8 jaar in Bolivia en heeft veel ervaring met ontwikkelingsprojecten. 

De huidige situatie

Door de vele veranderingen in de vallei, waren er wat obstakels voor ons. Daardoor is de bouw uitgesteld en hebben we besloten 
Marlieke en Gladys eerst verder onderzoek te laten doen. Inmiddels is het rustiger in de vallei. 
Marlieke heeft samen met Gladys onderzoek gedaan in de Achocalla vallei. Daar werd ze hartelijk ontvangen en de mensen zijn nog 
steeds enthousiast voor de plannen voor onze stichting. Marlieke en Gladys hebben zowel onderzoek gedaan in Uypaca als in Layuri. 
Uit dit onderzoek bleek dat er in verschillende dorpen ons om hulp gevraagd wordt. 
Ook hebben we nagedacht over de mogelijkheid om een huis te combineren met een busje of pick up truck zodat we de kinderen die 
van ver komen en/of in armoedige omstandigheden leven hulp kunnen bieden, maar er ook voor kunnen zorgen dat ze wel bij hun 
vader, moeder, opa, oma of verzorgers kunnen blijven wonen, indien dat mogelijk is. 
Marlieke doet momenteel onderzoek naar de veiligheid van dit idee, hoe veilig is het bergweggetje? Aan welke eisen moet een ver- 
voermiddel voldoen? Etc.
Tevens doet Marlieke dieper onderzoek naar de levens omstandigheden van de kinderen. 

Uit het voorgaande onderzoek hebben we de volgende conclusies getrokken:
- We beginnen in Uypaca. We hebben meerdere aanvragen gehad, maar we zijn begonnen in Uypaca en we willen deze  
 kinderen, die we ook zelf ontmoet hebben, in ieder geval helpen.
- Uypaca word een pilot. We kijken hoe het daar gaat en kunnen eventueel later uitbreiden naar Layuri toe.
- We beginnen in Uypaca met een combinatie van dagopvang en vervoer, naar aanleiding van verder onderzoek beginnen      
 we eventueel later met het logeergedeelte. Dit ook om zo snel mogelijk te kunnen starten. 
- We laten eerst alleen de onderverdieping van het huis bouwen, zodat we de kinderen zo snel mogelijk bij de basisbehoeften  
 kunnen helpen.
- Het huis gaat daarom voorlopig: ‘kinderhuis’ i.p.v. ‘logeerhuis’ heten.
- Het gebouw zal voorlopig hebben: Een keuken, een badkamer, toiletten, een studieruimte, een eetkamer, en een  
 speelruimte/woonkamer.
- Op de dagopvang zullen de kinderen na school bij ons komen. Een warme maaltijd eten, spelen, huiswerkbegeleiding krijgen,  
 de mogelijkheid hebben om te douchen en er zullen speciale activiteiten aangeboden worden. Eigenlijk zullen onze doelen  
 grotendeels hetzelfde blijven in hoe we de kinderen willen helpen, alleen beginnen we zonder het logeren totdat we zeker  
 weten dat het draagvlak in Uypaca sterk genoeg is.   

In Bolivia gaan dingen vaak anders dan je van te voren denkt, dit vinden wij soms lastig. Maar we blijven enthousiast voor de kinderen 
van Uypaca en omgeving om hen een goed bestaan en een goede toekomst te bieden. Al het verkregen sponsorgeld staat nog op onze 
bankrekening en wij hebben extra onderzoek gedaan omdat we zeker willen weten dat het goed besteed wordt.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft en anders horen we het graag. 

In de Achocalla vallei wordt nu hard gewerkt om de bouw zo snel mogelijk van start te laten gaan.
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Gehouden acties

€ 5000,- van Thales Nederland! 
Via Hogeschool Windesheim zijn Ee!e en Elske in contact gekomen met Thales Nederland.
Thales, partner van Windesheim op het gebied van EVC (Erkennen Verworven Competenties), won in 2008 het gouden ervaringscerti"-
caat. Hieraan was een prijs van # 10.000 verbonden. Thales heeft de helft van deze prijs geschonken aan Stichting Esperanza Bolivia! Wij 
zijn hier echt super blij mee! En hun hier erg dankbaar voor.

 

Actie basisschool 3sprong uit Lelystad
Afgelopen februari hebben de kinderen van basisschool 3 sprong uit Lelystad geld ingezameld voor de kinderen in Bolivia. De kinderen 
hebben zich drie weken lang ingezet door het doen van klusjes en het bijhouden van een kluskaart. En niet zonder resultaat! De 3 
sprong heeft hiermee # 2325,75 opgehaald!! Dat is echt helemaal geweldig! Wij zijn erg blij en trots op de kinderen van 3sprong!

Wij willen alle leerlingen, meesters, ju$en en ouders heel erg bedanken voor hun inzet en hulp!

               

Actie basisschool de Ekkelboom uit Zuidwolde
Basisschool de Ekkelboom, waar Ee!e vroeger op gezeten heeft, heeft ook een actie gehouden voor onze stichting. Ook hier hebben 
Ee!e en Elske een presentatie gegeven over Bolivia en hebben de kinderen 3 wekenlang klusjes gedaan.
De kinderen van de Ekkelboom hebben meer dan 1000,- opgehaald!! Dit vinden we erg knap van de kinderen. Groep 4 had zelfs nog 
een indianendans ingestudeerd die ze voor ons zongen en dansten. Na deze indianendans was de regen opgehouden en kwam spon-
taan de zon door! 

We willen alle leerlingen, meesters, ju$en en ouders van de kinderen van de Ekkelboom bedanken! 

Overige bijdragen
We willen graag bouwbedrijf Lustig en van Beek bedanken voor hun bijdrage van # 250,- ! 
We willen basisschool de Wingerd bedanken voor hun bijdrage van # 250,- ! 

We blijven de Plus supermarkt uit Zuidwolde zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van de actie om %essenbonnen in te leveren voor 
onze stichting en natuurlijk alle gulle gevers uit Zuidwolde die hun %essenbonnen inleveren voor Esperanza Bolivia! 

Ook willen we de mensen bedanken die grote eenmalige bijdragen gestort hebben, naar aanleiding van een huwelijkscollecte, 
verjaardagen en een feest ter ere van een geregistreerd partnerschap! 
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Aankomende acties

Scholen
In het voorjaar gaan we in ieder geval weer een actie doen op basisschool de Wingerd in Lelystad.

Mocht u een school kennen die geïnteresseerd is om een actie voor Esperanza Bolivia te doen, dan horen wij het graag!
Wij hebben  materiaal voor het houden van een sponsorloop of een klusjesactie. Als u andere ideeën heeft, is dat natuurlijk ook mooi.
Wij komen dan voorafgaand aan de actie een presentatie geven en we laten een Bolivia hoekje en een lestas achter met Boliviaanse 
muziek, kleding, les ideeën en ander Boliviaans materiaal. Voor meer informatie kunt u ons mailen, info@esperanza-bolivia.com

Benefietconcert Esperanza Bolivia! 
Zaterdagavond, 19 september, is er een muzikaal feest in Ermelo.
Twee geweldige bands, Free Funk en Daddy-O treden na elkaar op, vanaf 19.30  uur. Meer over deze muzikale sfeermakers vind je op 
www.freefunk.nl en op www.daddy-o.eu

Ook komen de kleurrijke Boliviaanse dansers van Bolivia Minka!

In een mooi theater, De Dialoog te Ermelo, ben je van harte welkom!  
In de pauze is er, naast de mogelijkheid een drankje aan te scha!en,  ook een snelle verloting en een korte PowerPoint presentatie over 
Uypaca, Bolivia.
De kaarten zijn 15 euro in de voorverkoop of 19 sept. 17,50 euro aan de kassa. Alle inkomsten zijn bestemd voor het kinderhuis in 
Uypaca. 

Je kunt kaarten bestellen door het formuliertje op onze website in te vullen bij Agenda. Deze is te zien zodra je op de website komt. Of 
stuur een email met je gegevens naar: info@esperanza-bolivia.nl
Je kunt je kaarten ook kopen bij de bestuursleden: Hans van de Glind, Joke van Meurs, Maaike Wichern, Jan-Albert Ernsten, Karin 
Rietman, Hanneke Jongeling, Ee"e van Meurs en Elske van de Glind. 

We hopen dat je komt!

Free Funk Daddy-O

Bolivia Minka

info@esperanza-bolivia.nl
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Publiciteit
Er hebben artikelen over onze acties en/of onze stichting gestaan in: De Wolder Courant, de Meppeler Courant, de Groene post, de 
Flevopost, het Kontakt, het ondernemersblad. Deze zijn terug te vinden op onze website. www.esperanza-bolivia.com

Ee!e en Elske hebben een kookitem opgenomen wat te zien is op www.paninhetland.nl/elske-ee!e. Naar aanleiding van dit kookitem 
staan Ee!e en Elske ook met hun recept in een kookboek wat bij aankoop van een Tefal pan te krijgen was gaan we in ieder geval weer 
een actie doen op basisschool de Wingerd in Lelystad!

Nawoord
Wij willen u heel erg bedanken voor uw interesse!

Graag willen we de donateurs bedanken! 

Heel erg bedankt!

Wij zijn nog op zoek naar meer vaste donateurs, zodat wij straks de maandelijkse lasten van het kinderhuis kunnen waarborgen. 
Doordat er bankkosten verbonden zijn aan automatische incasso’s willen wij u vragen zelf de overschrijvingen te regelen.

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!

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 & Elske van de Glind. 

www.esperanza-bolivia.com

54. 22. 38. 632 Stichting Esperanza Bolivia

                             info@esperanza-bolivia.com

                             www.esperanza-bolivia.com
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U helpt toch ook?
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