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Voorwoord:
Lieve donateurs, familie en geïnteresseerden.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder sinds de oprichting van Stichting Esperanza
Bolivia in november 2006.
In het afgelopen jaar hebben wij door middel van bestuursvergaderingen veel overlegd
en nagedacht over de stichting en het einddoel ervan. Inmiddels zijn Elske van de
Glind en Eefje van Meurs in Bolivia voor hun afstudeerproject van de studie Sociaal
Pedagogische Hulpverlening en om te bekijken wat er haalbaar is om in de toekomst
op te zetten of te ondersteunen.
Wij hopen u doormiddel van deze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van hoe we er
nu voor staan met onze stichting.

De bestuursleden:
Oprichters Esperanza:
1. Elske van de Glind:
2. Eefje van Meurs:

21 jaar. Vierdejaar student SPH.
21 jaar. Vierdejaar student SPH.

Bestuur Esperanza Bolivia:
1. Voorzitter: Dennis Wind: 35 jaar. Groepsleider op een woongroep.

2. Vice-voorzitter: Hans van de Glind: 55 jaar. Leraar basisonderwijs.

3. Secretaris: Hanneke Jongeling: 54 jaar. Student psychosociaal
werk/Secretaresse/Communicatiemedewerker.

4. Penningmeester: Maaike Wichern: 27 jaar. Interieurarchitect

5. Tweedesecretaris: Jan-Albert Ernsten: 45 jaar. Pleegzorgbegeleider.

6. Algemeen bestuurslid: Joke van Meurs: 51 jaar. Huisvrouw.

Aangepast doel:
Aangezien wij er achter gekomen zijn dat zelfstandig een weeshuis oprichten en in
stand houden wel een erg groot doel is voor onze kleine stichting, hebben wij ons doel
wat aangepast. Ook hebben Elske en Eefje het idee dat ze gewoon in Nederland gaan
wonen om daar geld te verdienen voor hun levensonderhoud en het zoeken naar
sponsors voor de stichting. Wel willen ze (uiteindelijk na de oprichting) elk jaar een
aantal maanden naar Bolivia om de voortgang van het project te bekijken en er bij te
werken, dat is toch de uiteindelijke droom. Graag willen wij ons doel klein en haalbaar
maken, zodat het ook daadwerkelijk een kans van slagen heeft.
Daarom hebben wij als doel het stichten en in standhouden van een kleinschalig
opvanghuis of het ondersteunen van een bestaand opvanghuis in Bolivia, zodat
wij Boliviaanse (wees)kinderen een goed tehuis en een goede toekomst kunnen
bieden.
Financieel overzicht:
Tot op heden hebben wij nog geen grote sponsoracties gedaan en zijn we nog niet op
zoek gegaan naar grote (bedrijfs) sponsoren. Het plan is om dit te doen wanneer de
plannen wat concreter zijn, Eefje en Elske zijn momenteel in Bolivia aan het
onderzoeken welke plannen er haalbaar zijn en wij hopen dat hier een concreet plan uit
komt waarna we op zoek kunnen naar grote sponsors.
Wel hebben we kleine acties gedaan, zo hebben Eefje en Elske een interview gehad
op radio De Wolden (te beluisteren via www.esperanza-bolivia.com bij het kopje
media), een statiegeld actie bij een supermarkt in Zuidwolde en hebben wij al onze
familie en bekenden gevraagd om kleine donaties. Er is een onderscheid gemaakt
tussen geld voor het uiteindelijke project en voor het onderzoek waar Eefje en Elske
momenteel mee bezig zijn. Aangezien Eefje en Elske voor de reis naar Bolivia alles
zelf betalen (vliegticket, huur huisvesting gastgezin, Spaanse lessen, levensonderhoud
etc.) willen we een deel van het onderzoeksgeld gebruiken voor nodige kosten voor het
onderzoek die er nog extra bijkomen. Zoals: Connectie Bolivia betalen (de stichting die
Elske en Eefje in Bolivia helpt aan contacten), de reisjes die nodig zijn voor het
onderzoek (naar weeshuis Santa Cruz, naar de Yungas en naar andere projecten waar
we contacten mee hebben) en de hulp van bijna afgestudeerd psycholoog Jésus
Rodriquez.
Voor de rest was het plan een kerstmaaltijd met cadeautjes etc. te organiseren voor
kinderen in opvangcentra. Nu blijkt het dat dit en vele andere opvangcentra gesloten
zijn voor de vakantie hier. Nu hebben wij een deel van het sponsor/ onderzoeksgeld
gebruikt om op kerstochtend straatkinderen en mensen iets lekkers aan te bieden en
warme dekens. Wij denken dat we deze kinderen en mensen hier een fijne kerst mee
bezorgd hebben.
Het geld dat we overhouden van het onderzoek willen we sparen voor het uiteindelijke
project.
Tot nog toe is er binnengekomen voor het uiteindelijke project: 600, Tot nog toe is er binnengekomen voor het onderzoek: 1070, Verwachte kosten onderzoek:
- Hulp Connectie Bolivia: 400, - Reizen voor het onderzoek: 150, - Hulp Jésus Rodriquez: 50, - Eten en warme dekens uitdelen met kerst: 160,-

Woord van Eefje en Elske vanuit Bolivia:
Hallo allemaal! Momenteel zijn wij in La Paz, Bolivia. We zijn begonnen met ons
onderzoek. Zowel het onderzoek voor ons afstudeerproject als het onderzoek voor de
Stichting. Onze hoofdvraag van ons onderzoek voor school is: Hoe denken
medewerkers, kinderen, de overheid en Boliviaanse experts over de huidige
Boliviaanse opvangcentra, wat zijn hun wensen met betrekking tot verbeteringen en
wat zijn de mogelijkheden om deze te kunnen realiseren? Hiervoor houden wij
interviews binnen verschillende opvangcentra. De informatie die hier uit voortkomt, is
ook weer nuttig voor onze stichting. Geïnteresseerden kunnen wij een deel van ons
verslag en ons werkplan opsturen.
Wat betreft ons uiteindelijke project, zijn wij zoals eerder beschreven van mening dat
we het kleinschalig willen houden. Ook door de nieuwe regering wordt het oprichten
van nieuwe zaken als weeshuizen, bemoeilijkt. We hebben het met een aantal mensen
hier er over gehad wat er haalbaar zou kunnen zijn. We voelen best wel een druk op
ons, omdat we toch echt na deze maanden in Bolivia een concreter plan willen hebben.
Momenteel hebben we de volgende 3 opties die we verder willen onderzoeken:
1. Het oprichten en in standhouden van een kleinschalig weeshuis. We
zouden een huisje kunnen kopen of huren en hier +/- 4 weeskinderen in kunnen
opvangen. We zouden dan 2 mamita´s inhuren die voor de kinderen zorgen in
de maanden dat wij er niet zijn. Jésus kan als psycholoog 1 keer in de week de
mamita´s en de kinderen ondersteunen en ons informeren hoe het gaat. Een
nadeel is dat het moeilijk kan worden om daadwerkelijk weeskinderen op te
vangen, met vergunningen etc.
2. Het ondersteunen van een bestaand weeshuis of opvangcentra:
Bij dit idee kunnen wij samenwerken met een bestaand weeshuis, wat al wel
bestaat, maar niet genoeg financiële middelen heeft. Op deze manier kunnen
wij extra middelen bieden, zoals: geld voor goede scholing, hobby´s,
materialen, het inhuren van meer personeel etc. Het nadeel hiervan is dat we
niet daadwerkelijk iets kunnen veranderen omdat we ons dan aan de regels van
het bestaande weeshuis of de overkoepelende organisatie moeten houden.
3. Opvang voor kinderen uit de Campo:
In de Yungas, een gebied ongeveer 4 tot 6 uur rijden wonen veel kinderen bij
hun ouders en zijn er geen scholen in de buurt. Doordat er geen opvang is voor
deze kinderen, kunnen de kinderen niet naar school. Of zij gaan naar grote
steden, zoals La Paz, om naar school te gaan en slapen en overleven de rest
van de tijd op straat. Er is sterke behoefte aan opvang voor deze kinderen. Wij
zijn enthousiast hierover omdat dit echt nodig is hier, er is vraag naar, ook is het
een specifiek doel. Door opvang te bieden aan deze kinderen, geef je ze een
thuis en een toekomst, ze krijgen de mogelijkheid om naar school te gaan en
hobby´s uit te oefenen. In de weekenden gaan deze kinderen naar huis.
Doordat het geen weeskinderen zijn is het makkelijker te realiseren en minder
officieel geregel met de overheid. Ook hiervoor kunnen we een huis kopen of
huren, personeel inhuren en kan Jésus ons helpen.
We willen de komende maanden hier onderzoek naar doen. Welk doel is het meest
haalbaar en waar is het meeste behoefte aan?
We zouden het leuk vinden om te weten wat jullie hier van denken?!

Woord van secretaris Hanneke:
Mensen zeggen weleens: “Wat heeft het nou voor zin, zo’n kleinschalig project?
Daardoor verandert er toch nauwelijks iets? Je kunt je beter richten op iets
grootschaligs!” Altijd weer denk ik aan het verhaaltje dat een collega mij eens vertelde,
toen ik op de internationale afdeling van een blindencentrum werkte.
‘Die ene zeester
Het tij had duizenden zeesterren op het strand gespoeld. Ze
zouden onherroepelijk omkomen eer de vloed hen weer
bereikte.
Een jongetje pikte zeesterren op en gooide ze terug in het
water.
"Waarom doe je dat?", vroeg een oude man. "Het strand is
kilometers lang. De meeste komen toch om. Wat voor verschil
maakt het er een paar te redden?"
Het jongetje keek naar de spartelende zeester in zijn handen
en zei: "Nee, voor de meeste maakt het niets uit, maar voor deze éne wel degelijk." En
hij gooide hem terug in zee.’
(Korte internetversie)

Als het werk van Elske en Eefje het verschil maakt voor die éne en misschien een paar
lotgenoten, vind ik het geslaagd! En ik hoop dat alle lezers van deze nieuwsbrief
daaraan een paar ‘waterdruppels’ willen bijdragen.
Hanneke Jongeling
Secretaris

Woord van bestuurslid Joke:
Statiegeldactie in Zuidwolde:
In één van de plaatselijke supermarkten van Zuidwolde is een statiegeldactie op poten
gezet om mee te helpen de plannen van Eefje en Elske te verwezenlijken.
Deze twee studentes zijn afgereisd naar Bolivia om daar te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om straat- en weeskinderen daar te helpen. Ze hopen op dit
onderzoek af te studeren.
Maar in de tijd dat ze daar zijn willen ze ook nog iets doen voor die straat- en
weeskinderen en daar is natuurlijk geld voor nodig.
Om het uiteindelijke doel, namelijk een opvangcentrum voor kinderen op te richten en
in stand te houden, te verwezenlijken, is een stichting opgericht: Stichting Esperanza
Bolivia.
Momenteel wordt er geld opgehaald d.m.v. een statiegeldactie; er staat een melkbus
bij de flesseninname en een ieder die dat wil kan zijn of haar statiegeldbonnetje daarin
doen. Eén keer in de week wordt de bus geleegd en dan wordt dat geld gebruikt voor
het onderzoek dat nodig is om het einddoel te behalen en om iets voor de Boliviaanse
straatkinderen te doen. Bijvoorbeeld met Kerst eens iets lekkers te eten ofzo.
De actie loopt heel erg goed en daar zijn de beide studentes heel erg blij mee.
De actie duurt in ieder geval nog tot na de feestdagen en dan wordt er gekeken wat
verder te doen.

Kerst in Bolivia: (door Elske en Eefje)

Dankzij het binnengekomen sponsorgeld hebben wij een aantal kinderen en mensen
blij kunnen maken deze kerst. Graag wilden we iets kleins doen in de tijd dat we nu
hier zijn en uitzoeken wat er mogelijk is voor de toekomst.
We zien altijd in de stad zwerversvrouwtjes met kindertjes liggen. De kindertjes liggen
te slapen en de vrouwtjes te bedelen. Dus wij dachten we kopen dekens en maken
zakjes met eten en lekkers voor deze mensen en kinderen. Zaterdag zijn we met Jesus
en Gloria de stad ingeweest en hebben we grote inkopen gedaan met een deel van het
sponsorgeld. Super veel kerstkoekjes, kleine speeltjes, snoepjes, chips, zakjes
chocolademelk en 15 grote warme dekens. Thuis hebben de zakjes gemaakt.
Zondag zijn we met Jose en zijn bekende Tuna band (althans, 6 van de 25 leden) naar
het ziekenhuis gegaan. De band ging spelen voor de kinderen en wij deelden onze
zakjes uit. Echt geweldig!! De kinderen werden helemaal blij. Ook was het een leuke
combinatie met de Tuna band.
Het was wel lastig om te zien hoor... de arme kinderen die voeten en handen misten,
en bebloed waren etc.. Maar het was zo mooi om te zien hoe blij ze werden van de
muziek en het lekkers. De dokters vonden het ook heel leuk. echt bijzonder!!
Daarna hebben we op de prado, midden in de stad de rest uitgedeeld. Er kwamen veel
kinderen op af en het was zo op.

Op kerstochtend zijn we heel vroeg opgestaan. Om half 6 zaten we samen met Jesus,
Gloria en al onze spullen in de taxi op weg naar de arme mensen.
We hebben een aantal oude mensen dekens en lekkers gegeven. Zoals een vrouw die
in de telefooncel lag te slapen en een man die zonder spullen en op blote voeten
rondliep. Ze waren erg blij en bedankten ons. Daarna vonden we wat vrouwen en
kinderen die ook erg blij waren. Op het eind werd het bekend dat wij er waren en werd
het erg druk. We hebben in totaal 15 dekens en meer dan 160 zakjes lekkers
uitgedeeld en veel mensen blij gemaakt! Daarna zijn we met onze laatste deken en
lekkers naar Arenal gegaan (het project dat we 1,5 jaar geleden hebben opgeknapt) en
daar ook nog wat kinderen blij gemaakt. De laatste zakjes en deken gingen naar een
arm gezin die ook in die wijk in de bergen wonen. Die waren er ook erg blij mee en
bleven ons bedanken! Wij hebben een goede kerst gehad!

Vrouw blij met deken!

Elske deelt uit.

Slot:
Wij willen u heel erg bedanken voor uw interesse!
Ook willen we de sponsors bedanken!! Heel erg bedankt!
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.
De reisverslagen van Eefje en Elske zijn te volgen via:
www.eefejelske.blogspot.com
Heeft u vragen, op of opmerkingen, ze zijn altijd welkom! U kunt mailen naar:
info@esperanza-bolivia.com
Ook willen wij u een super fijn, gelukkig en gezond 2008 toewensen!
Namens het bestuur vanuit Nederland en Eefje & Elske vanuit Bolivia!

