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Voorwoord 
 
Hierbij presenteren wij u het tweede jaarverslag van Stichting Esperanza Bolivia.  
2008 was het tweede complete boekjaar voor Stichting Esperanza Bolivia. 
 
In dit jaarverslag kunt u lezen wie wij zijn, wat onze doelstellingen zijn en wat 
Stichting Esperanza Bolivia in 2008 gedaan en bereikt heeft en nog in petto heeft 
voor het volgende jaar. 
 
In 2008 is Stichting Esperanza Bolivia ten goede ontwikkeld. Er is een concreet doel 
geformuleerd, een samenwerkingsverband ontstaan en er zijn verschillende 
financiele acties gehouden waardoor we de kas goed hebben kunnen spekken.  
 
Veel plezier met lezen. 
 
 
Elske van de Glind en Eefje van Meurs, 
Oprichters en bestuursleden Stichting Esperanza Bolivia 
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Wie zijn wij? 
 
Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia 
 
Het doel van Stichting Esperanza Bolivia is het stichten en in stand houden van een 
kinderopvanghuis in Uypaca een dorpje vlakbij La Paz,  zodat wij Boliviaanse 
kinderen een goed t(e)huis, goede scholing en een goede toekomst kunnen bieden. 
Wij gaan 23 kinderen opvangen van de basisschool 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 en te spelen. 

- 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. 
 
Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia 
 
Stichting Esperanza Bolivia heeft een vast bestuur van mensen die op vrijwillige 
basis zich inzetten voor de kinderen in Bolivia. Het bestuur van 2008 bestond uit: 
oprichters en bestuursleden Elske van de Glind en Eefje van Meurs, voorzitter 
Dennis Wind, vice voorzitter Hans van de Glind, secretaris Hanneke Jongeling, 
tweede secretaris Jan Albert Ernsten, penningmeester Maaike Wichern en algemeen 
bestuurslid Joke van Meurs. Dit bestuur is in 2008 regelmatig bij elkaar gekomen 
voor bestuursvergaderingen. 
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Bezoek 2008 Bolivia 
 
Vorig jaar werd het boekjaar afgesloten terwijl Elske en Eefje bezig waren met hun 
afstudeerproject voor de opleiding SPH en een onderzoek voor de stichting in 
Bolivia. Dit bezoek was van november 2007 tot en met maart 2008. 
Voor aanvang van dit onderzoek was het doel van de stichting om een weeshuis in 
Bolivia op te starten. Eenmaal in Bolivia bleek dat dit niet mogelijk was, omdat de 
regering geen nieuwe weeshuizen meer wil openen. Dit was even een tegenslag 
maar niet voor lang.  
 
Uypaca 
Tijdens hun onderzoek kwamen Elske en Eefje ook in een bergdorpje genaamd 
Uypaca. Uypaca ligt in de Achocalla vallei naast La Paz. Het is één van de vele 
kleine dorpjes in de grote vallei waar nog indianen wonen en waar de oude Aymara 
taal gesproken wordt. In Uypaca staat een basisschool, de enige in de grote omtrek. 
Kinderen uit de hele vallei komen naar de basisschool, wat betekent dat vele 
kinderen van ver moeten komen voor onderwijs. Op deze school hebben wij gepraat 
met de directrice, kinderen, de oudercommissie en de gemeente. Uit die gesprekken 
bleek dat de kinderen, ouders en gemeente veel baat zouden hebben bij een 
opvanghuis vlakbij de basisschool. Op die manier zouden kinderen van ver, arme 
kinderen en weeskinderen ook naar school kunnen doordat zij doordeweeks vlakbij 
school zouden kunnen verblijven en eten en begeleiding zouden kunnen krijgen. In 
overleg met alle partijen hebben we beslist dat dit project ons nieuwe doel zou 
worden.  
 
Samenwerking met de van Malsen Foundation 
Elske en Eefje zijn op uitnodiging van de van Malsen Foundation naar Uypaca 
gekomen. De van Malsen Foundation werkt al meerdere jaren in de Achocalla vallei 
en heeft daar verschillende kleinere en grotere projecten lopen. In gesprek met hen 
kwamen we er achter dat die stichting ook al eerder als doel had om een opvanghuis 
te bouwen, maar er toen nog niet klaar voor was. Omdat Stichting Esperanza Bolivia 
nog weinig ervaring had met zo’n groot project en de van Malsen Foundation ook 
graag mee zou willen werken aan dit project is er beslist om dit project in 
samenwerking te doen. In 2008 zijn alle twee de stichtingen meerdere keren bij 
elkaar gekomen om te bekijken hoe deze samenwerking er uit zou zien en om 
plannen te maken over het realiseren van het project. 
 
In 2008 heeft Stichting Esperanza Bolivia de bouwtekeningen gekregen voor het 
opvanghuis. Ook de goedkeuring van de gemeente en de stempels zijn rond.  
De bouw zou oorspronkelijk beginnen in december 2008, maar door onvoorziene 
moeilijkheden is de bouw niet begonnen in 2008. Het begin van de bouw ( of de 
gehele bouw) staat in de planning voor 2009. 
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Gehouden acties 2008 
 
In 2008 zijn er weer de nodige acties gehouden en zijn er staan acties op de 
planning voor 2009. Hieronder kunt u lezen welke acties gehouden zijn in 2008 en 
welke er op de planning staan voor 2009. 
 
Melkbus bij Plus van Tongeren 
Het gehele jaar 2008 heeft er in de supermarkt Plus van Tongeren te Zuidwolde een 
melkbus naast het statiegeldautomaat gestaan waar klanten hun bonnetjes in 
mochten doneren. Dit heeft alleen in het haar 2008 € 2278,-  opgebracht! 
 
Koninginnedag 
Tijdens koninginnedag 2008 hebben Marij (dochter van onze vice secretaris), Lisa en 
Dionne uit Lelystad getrommeld op de vrijmarkt. Deze actie heeft 70 euro 
opgebracht! Een heel mooi bedrag, bedankt! 
 
Keltfest 
In mei 2008 hebben Elske en Eefje op het Keltfest te Dordrecht gestaan om 
aandacht te vragen voor de stichting en het collecteren van geld. Tijdens dit twee 
daagse feest hebben zij 508,60 opgehaald. Zeker de moeite waard dus! 
 
Daarnaast is het aantal vaste donateurs die maandelijks een vast bedrag storten 
gegroeid tot ongeveer 100 euro per maand 
Ook zijn er verschillende eenmalige bijdragen geweest en feestelijke donaties 
namens jarigen en andere feestelijke gelegenheden. Allen hartelijk bedankt! Zonder 
jullie zouden we dit project niet kunnen doen! 
 
Te houden acties 2009 

- kluskaart acties verschillende basisscholen 
- benefiet concert 
- melkbus van Tongeren 
- samenwerking dansgroep Minka 
- wat er verder ter tafel komt 

 
Publiciteit 2008 
 
Om het verhaal achter Stichting Esperanza Bolivia te vertellen hebben wij ons 
opgegeven voor pan in het land.  
De aflevering van pan in het land kunt u terugzien op www.paninhetland.nl 
 
Verder hebben we in verschillende regionale kranten gestaan die vertelden over de 
acties van de supermarkt Plus van Tongeren en over de stichting in het algemeen.
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Financiën 
 
Bron Bedrag 
Donateurs ( vaste donaties) €758,47 
Andere donaties €825, 39 
Supermarkt statiegeld actie €2278, 45 
Keltfest €467, 53 
 
 
 
 



 8 

Bedankt 
 
2008 was een mooi jaar voor Stichting Esperanza Bolivia. Hoewel we concreet nog 
niet veel hebben kunnen ondernemen in Bolivia zelf, hebben we wel veel 
voorbereiding kunnen treffen hiervoor. Een project als dit gaat niet over een nacht en 
we hebben 2008 kunnen gebruiken voor alle voorbereidingen. 
 
Stichting Esperanza Bolivia zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwillige hulp van 
anderen. We willen iedereen die zich, op welke wijze dan ook, in 2008 ingezet heeft 
voor Esperanza heel erg bedanken. Dit betekent dat we in 2009  verder kunnen en 
steeds verder komen in het project en ons uiteindelijke doel, namelijk het opzetten 
van een opvanghuis voor kinderen in Bolivia!  
 
Tot het volgende jaar! 
 
Elske van de Glind en Eefje van Meurs, 
Oprichters en bestuursleden Stichting Esperanza Bolivia 
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Algemene gegevens 
 
Naam:   Stichting Esperanza Bolivia 
Adres:   Stichting Esperanza Bolivia 

Isaac van Hoornbeek straat 20 
   8022 SJ Zwolle 
Website:   www.esperanza-bolivia.com 
e-mail adres:  info@esperanza-bolivia.com 
KvK nummer: 05083252 
Bankrekeningnr. 54. 22. 38. 632   t.n.v: Stichting Esperanza Bolivia te Zwolle 
 


