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Beste Esperanza geïnteresseerden!
Terwijl de zomer hier in volle bloei is en de prachtige zon zich hier steeds vaker laat zien, is in Bolivia de winter in aantocht. 
De tijd gaat snel en het is weer de hoogste tijd voor een niewsbrief!
Wederom is er de afgelopen tijd veel gebeurd waar we U graag van op de hoogte brengen! In Uypaca wordt hard gewerkt 
aan de opbouw van het kinderhuis en hier in Nederland hebben we een aantal zeer geslaagde acties gehad!

Marieke in Bolivia! 
In november hebben we samen met de Van Malsen Foundation een sollicitatieronde gehouden 
waarin we op zoek waren naar iemand die de bouw van het kinderhuis in Uyapaca kon coördi-
neren.  Uit deze sollicitatieronde kwam de enthousiaste antropologe Marieke van Andel. 
We zijn erg blij te kunnen vertellen dat Marieke van Andel sinds januari in Bolivia is om de bouw 
van Casa Esperanza te coördineren! 

Voortgang in Uypaca
Momenteel wordt er gebouwd in Uypaca en krijgt ons project 
steeds meer vorm. Naast de nodige tegenslagen gebeuren er veel 

goede dingen; de kinderen zijn enthousiast over ‘hun’ huis, de dorpelingen denken en bou-
wen mee en Marieke heeft een aardig netwerk opgebouwd van mensen die helpen. Maar wie 
kan dat nou beter vertellen dan Marieke zelf? Hier een verslag van wat Marieke de afgelopen 
maanden ervaren heeft:

 ‘‘Hola!Mijn naam is Marieke en ik kreeg afgelopen december een prachtkans: stich-
ting Esperanza Bolivia zocht met spoed iemand om hun eerste project – de bouw van een 
kinderhuis in Bolivia – ter plaatse te coördineren, en ze wilden mij graag sturen! Ik begon 
snel met de voorbereidingen voor een reis van zes maanden en zette in januari voor het eerst 
voet op Boliviaanse bodem. Ik was blij! In mijn hoofd had ik het idee van een geslaagd project en tot 
nu toe heb ik deze gedachte niet veranderd: het kinderhuis is in aantocht! We hebben met beleid de 
schaapjes van hun plaats verdreven, toestemming en een zegening gevraagd aan Pachamama (moeder 
aarde) en ondertussen staan de muren van de eerste verdieping al pront overeind. Het is geweldig om 
de vorderingen van de bouw mee te maken, en alvast te bedenken hoe het er straks uit komt te zien. 

Marieke met kinderen en oudercommissie school Uypaca bij de start van de bouw
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Op de hoek van elke straat ligt wel een goed idee, wat ik meeneem naar ons eigen project in het dorpje 
Uypaca, gelegen in de prachtige vallei van Achocalla. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we door dit 
project een kleurrijke toekomst kunnen bieden aan de kinderen uit de vallei! 

Mijn Illimani
Tijdens de vier maanden (dat gaat snel) dat ik met veel plezier in Bolivia woon, heb ik 
mezelf een aantal dingen toegeëigend. Het eten van pan con palta (broodje met avo-
cado), het drinken van jugo de mango con leche (mangodrank met melk), het spelen 
van wally – een combinatie tussen squash en volleybal, het uitgebreid op de Boliviaanse 
manier begroeten van iedereen die ik tegenkom… het is allemaal een beetje van mij. 
Maar het meest ‘van mij’ vind ik toch mijn trouwe vriend de Illimani. Deze prachtige berg 
is het uitzicht vanaf mijn huis! Mijn Illimani heeft drie punten en veel sneeuw op zijn top. 
Helaas is mijn Illimani lang niet vanaf elke plaats in La Paz te zien: heuvels en gebouwen 
doen geen enkele moeite om even uit de weg te gaan. Maar zoals deze foto laat zien 
zullen de kinderen die straks in ons huis wonen en spelen, óók altijd mijn Illimani kunnen bewonderen: de hoofdingang 
kijkt uit op de berg!

Controle
De bouw van ons kinderhuis is geen gemakkelijk project en de samenwerking met 
de lokale gemeenschap verloopt niet altijd even soepel. Je moet dan denken aan 
afspraken die niet worden nagekomen, mensen die niet komen opdagen, of een 
vergadering die met een aantal uren/dagen wordt vertraagd. Bovendien moet het 
project goed worden gecontroleerd: we moeten ervoor zorgen dat we niet wor-
den afgezet bij het kopen van materiaal, en nagaan of er geen bakstenen of zak-
ken cement op mysterieuze wijze verdwijnen naar iemands achtertuin. Natuurlijk is 
er niet alleen wantrouwen en helpen de dorpelingen goed mee met bouwen: wij 
leveren de materialen en zij leveren de arbeidskrachten. De dorpelingen zijn trots 
op ‘hun huis’, het is goed dat zij meewerken aan het project zodat ze het straks op 
eigen handen kunnen dragen en succesvol kunnen maken. Samen met mijn Bolivi-

aanse collega Gladys, die vanuit de Van Malsen Foundation meewerkt aan het project, heb ik ondertussen een behoorlijk 
netwerk aan ‘professionals’ op het gebied van constructie opgebouwd. Deze mensen zijn toegewijd en behulpzaam, en 
helpen ons met het checken van de uitvoering: gaat de bouw volgens plan en is de constructie stevig.  De vordering van het 
project zal zonder twijfel nog genoeg obstakels in het vooruitzicht hebben, maar ... 

Alles kan
Als ik soms eens mijn dag niet heb en alles lijkt tegen te zitten, dan ben ik blij met mijn 
vrienden die de frustraties snel uit de weg kunnen helpen: “Jij bent een optimist Mariek!”. 
Ik eet nog eens een pan con palta, geniet van mijn Illimani en denk aan de voetballende 
kinderen in Uypaca. Hoe mooi is het dat Esperanza Bolivia zijn naam kan waarmaken, en 
hoop kan geven aan dit dorp! Verschillende Bolivianen hebben me tijdens gesprekken 
over hun land verteld: hier in Bolivia kan alles. Ik neem deze uitspraak graag aan, dus 
zoeken we oplossingen voor problemen, springen we over alle obstakels heen, en het 
kinderhuis zal er zijn!”

  Liefs van Marieke!

Hier zijn wij het helemaal mee eens! Wij waarderen Marieke enorm voor alles wat ze doet in Bolivia en ook voor haar posi-
tieve karakter! Marieke zet anderen aan het denken, maakt anderen enthousiast en ze zoekt altijd naar oplossingen! En 
inmiddels is de bouw van het huis al een heel eind!
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Veranderingen binnen het bestuur
Doordat Maaike Wichern is verhuist en het erg druk heeft met werk en studie heeft zij besloten uit het 
bestuur van Esperanza Bolivia te stappen. Uiteraard vinden wij dit erg jammer maar zijn wij Maaike dank-
baar voor alles wat ze voor ons gedaan heeft.
Karin Rietman neemt de functie van penningmeester van Maaike over.

Gehouden Acties
Benefietconcert Esperanza Bolivia
Op 19 september hadden we een benefietconcert in de Dialoog in Ermelo. Hierbij traden de bands Daddy-O en FreeFunk 
op en verzorgde de Boliviaanse dansgroep Bolivia Minka voor een Boliviaans tintje doormiddel van dans. Het feest was 
geslaagd en erg gezellig!Met het benefietconcert is ruim 2000,- opgebracht! 

Plus supermarkt
Bij de Plus supermarkt in Zuidwolde is na 2 jaar en 4 maanden al 5000,- opgehaald aan flessenbonnen geld. Dit is natuurlijk 
helemaal geweldig! Fijn dat we gesteund blijven worden! Natuurlijk hebben we hier bij stil gestaan door het maken van een 
nieuwe poster, een foto voor in de krant en een bedankje voor de supermarkt eigenaar en Eddy die de flessenbonnenbus 
goed verzorgd!

Daddy-o Bolivia Minka
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Sponsorloop basisschool de Wingerd
Basisschool de Wingerd heeft op 15 oktober een sponsorloop gehouden voor het opvanghuis in Uypaca. 
De kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan. Tijdens het bekendmaken van de opbrengst 
draaiden de kinderen op het podium omstebeurt hun papiertje om met een cijfer van het totaalbedrag. 
Tot ons grote ongeloof kwam hier het bedrag van € 3541,75 uit! Later kwam hier zelfs nog wat bovenop. 
We vinden dit echt helemaal geweldig! Bedankt allemaal! 

Uw hulp
Omdat de bouw nu goed doorzet en we eind dit jaar hopen het project te starten is alle hulp welkom!

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

Donateurs?
Wij zijn nog op zoek naar meer vaste donateurs zodat wij straks de maandelijkse lasten van het kinderhuis kunnen waar-
borgen. 

Doordat er bankkosten verbonden zijn aan automatische incasso’s willen wij u vragen zelf de overschrijvingen te regelen. 
Uiteraard zijn eenmalige bijdrages ook van harte welkom!

Opvolger Marieke?
Marieke vertrekt 23 juli weer naar Nederland. Wij zijn nog op zoek naar iemand die de laatste fase van de bouw kan coör-
dineren en eventueel de opstart van het project. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan op onze website de vacature!

Drukker?
Bent of kent u een drukker die ons zou willen sponsoren door af en toe nieuwsbrieven en flyers voor ons 
zou willen drukken, laat het ons weten!
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Nawoord
Hartelijk dank voor uw interesse! 

Alle donateurs erg bedankt voor jullie steun!

Mede dankzij u wordt het kinderopvanghuis gebouwd en hebben deze kinderen hoop op de toekomst!
Wij gaan in augustus naar Bolivia om het project te bezoeken en u op de hoogte te brengen van de vorderingen! 
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: Eefje van Meurs en Elske van de Glind.

Samen met de mensen uit Uypaca vraagt Marieke zegening aan Pachamama (moeder aarde) voor dit project


