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Voorwoord:
Vol trots presenteren wij u het derde jaarverslag van Stichting Esperanza Bolivia.
2009 was alweer het derde complete boekjaar voor Stichting Esperanza Bolivia.
In dit jaarverslag zal te lezen zijn wie wij zijn en wat Stichting Esperanza Bolivia als
doelstelling heeft. Ook zullen we vertellen wat wij in 2009 in zowel Nederland als
Uypaca, Bolivia gedaan hebben om onze doelstelling te behalen.
Daarnaast is in ons jaarverslag te lezen wat de plannen zijn voor 2010.
2009 was voor Stichting Esperanza Bolivia een goed jaar. Het
samenwerkingsverband is ten goede ontwikkeld, er zijn mooie acties gehouden met
nog mooiere resultaten en we komen steeds dichterbij het behalen van ons einddoel!
Stichting Esperanza Bolivia zou niet kunnen bestaan zonder alle hulp van particuliere
donateurs, inzet van geïnteresseerden en vrijwilligers. Zonder hen geen hoop, en
daarom willen wij hen alvast ontzettend bedanken voor alle inzet en giften.
Veel plezier met het lezen van ons jaarverslag 2009!
Elske van de Glind en Eefje van Meurs
Oprichters en bestuursleden van Stichting Esperanza Bolivia

Wie zijn wij?
Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia
Stichting Esperanza Bolivia heeft een bestuur van mensen die op vrijwillige basis
zich inzetten voor de kinderen in Uypaca, Bolivia.
In 2009 zijn er een aantal wijzigingen geweest in ons bestuur. Helaas hebben wij
afscheid genomen van onze voorzitter Dennis Wind. Door zijn verhuizing was het
voor hem niet meer mogelijk om vergaderingen bij te zitten en zijn taken als voorzitter
te realiseren. Wij willen hem heel erg bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren.
De taak van voorzitter is overgenomen door het voorheen algemeen bestuurslid Joke
van Meurs. Verder bestond het bestuur uit: oprichters Elske van de Glind en Eefje
van Meurs, vice voorzitter Hans van de Glind, secretaris Hanneke Jongeling, tweede
secretaris Jan Albert Ernsten, penningmeester Maaike Wichern.
Daarnaast hebben wij in 2009 Karin Rietman mogen verwelkomen in ons bestuur. Zij
zal starten als algemeen bestuurslid. Wij heten haar van harte welkom!
Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia
Ons doel is het stichten en in stand houden van een kinderopvanghuis in Uypaca,
Bolivia waar wij Boliviaanse kinderen een veilig tehuis, passende scholing en een
betere toekomst kunnen bieden.
Doelgroepen:
- Kinderen die dagelijks uren moeten lopen om op school te komen. Als het slecht
weer is kunnen zij vanwege de lange afstand en onbegaanbare wegen niet naar
school.
- Kinderen uit eenoudergezinnen. Zij zijn vaak op zichzelf aangewezen en gaan
onvoldoende naar school.
- Weeskinderen. Zij wonen vaak bij anderen in om daar huishoudelijke klusjes te
doen. Er is te weinig tijd voor leren en spelen.
– Kinderen met speciaal gedrag die extra hulp nodig hebben.
Wat willen wij bieden?
Wij willen de kinderen een stabiele woonomgeving bieden waarbinnen zij zich
kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen die voldoende zijn voorbereid om
zelfstandig te functioneren in de maatschappij.
De kinderen kunnen iedere dag na schooltijd bij ons verblijven. Als er geen
ouders/verzorgers thuis zijn dan bieden wij logeermogelijkheden.
Binnen het opvanghuis wordt een duidelijke structuur geboden. Het is belangrijk dat
de kinderen zich veilig voelen en dat er wordt aangesloten bij de individuele
behoeften van de kinderen. De kinderen krijgen goed en gezond eten, er zijn eigen
slaapplaatsen en er is aandacht voor de persoonlijke hygiëne. Er is ruimte en
mogelijkheid om te studeren en er zijn speelmogelijkheden.
Samenwerking met de van Malsen Foundation

Elske en Eefje zijn op uitnodiging van de van Malsen Foundation in 2007 naar
Uypaca gekomen. De van Malsen Foundation werkte 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.
Ook in 2009 is er volop samen gewerkt met de van Malsen Foundation. De
coördinatrice van de van Malsen Foundation, Gladys Delgrado Atahuichi, heeft het
afgelopen jaar veel voorwerk verricht met betrekking tot contacten met de gemeente,
de schoolgemeenschap en het dorpsgemeenschap.

Acties
Gehouden acties 2009
In 2009 zijn er weer de nodige acties gehouden. Hieronder kunt u lezen welke acties
wij ondernomen hebben en wat het resultaat hiervan was.
Melkbus bij Plus van Tongeren
Ook in 2009 stond in Supermarkt Plus van Tongeren te Zuidwolde een melkbus bij
het statiegeldautomaat waar klanten van Plus hun bonnetjes in konden doen. In 2008
stond de teller op € 2278 eind 2009 stond de teller alweer op € 4447,80.
Klusactie basisschool De Driesprong
Op De Driesprong te Lelystad is een zendingsactie geweest voor Stichting
Esperanza Bolivia. De leerlingen van De Driesprong hebben drie weken lang klusjes
gedaan om te sparen voor de kinderen uit Uypaca, Bolivia. De opbrengst werd
tijdens de drukbezochte weekafsluiting bekend gemaakt en kwam op het
ongelofelijke bedrag van €2325,70.
Klusactie basisschool d’Ekkelboom
Op basisschool d’Ekkelboom te Zuidwolde (dr) hebben de kinderen zich drie weken
lang ingezet voor de kinderen uit Uypaca, Bolivia. Ze hebben drie weken lang klusjes
gedaan en geld gespaard voor de kinderen uit Uypaca, Bolivia. De opbrengst werd
na het doen van een regendans (waarbij plots de zon tevoorschijn kwam!) bekend
gemaakt en kwam op het bedrag van maar liefst € 1040,67.
Sponsorloop basisschool de Wingerd
Op basisschool de Wingerd te Lelystad hebben de kinderen zich ook ingezet voor de
kinderen uit Uypaca Bolivia. Zij hebben dit gedaan door sponsors te verzamelen en
een sponsorloop te houden. Tijdens een zonnige dag, waarbij iedereen lekker
pannenkoeken kon eten is de loop gehouden. Na het tellen van alle rondjes en
sponsors kwam daar het bedrag uit op € 3541,75!
Benefietconcert
Na vele uren voorbereiding was het in september zover, ons eerste benefietconcert!
Met onder andere optredens van Daddy-o, Free Funk en Bolivia Minka was het een
avond vol muziek met een Zuid-Amerikaans tintje. De bands hebben dit helemaal
vrijwillig gedaan en hier zaten dus geen kosten aan. De avond vond plaats in De
Dialoog te Ermelo. Ook zij stelden hun ruimte gratis beschikbaar en 20% van de
drankjesverkoop ging naar ons! Ook hebben we die avond een loterij gehouden met
mooie prijsjes die beschikbaar gesteld zijn door verschillende winkels uit
winkelcentrum Zwolle Zuid. Al met al was het een hele mooie avond en heeft
iedereen genoten. De uiteindelijke opbrengst van deze avond was € 1588,30!
Donatie Thales Nederland B.V.
Thales Nederland B.V. heeft €5000,- gedoneerd aan Stichting Esperanza Bolivia.
Thales won in november 2008 het gouden ervaringscertificaat. Hieraan was een prijs
van €10.000 verbonden. De helft hiervan heeft Thales gedoneerd aan Stichting
Esperanza Bolivia.

Plannen voor 2010
In 2010 is het zover! De bouw van het huis gaat beginnen. In het voorjaar van 2010
zal Marieke van Andel naar Uypaca vertrekken om de bouw te starten en deze te
coördineren. Haar bezigheden zullen worden bijgehouden op www.esperanzabolivia.com.
Daarnaast hopen wij in 2010 verschillende acties te kunnen houden op basisscholen,
blijft de melkbus voor statiegeldbonnen in de Plus van Tongeren op zijn plek staan
en blijven we brainstormen over nieuwe acties.
Financiën
Bron
Donateurs ( vaste donaties)
Acties
Supermarkt statiegeld actie
giften

Bedrag
€ 1554,50
€ 5348, 67
€ 2168, 45
€ 10497,30

Inkomsten 2009

8%
1
27%
54%

2
3
4

11%

Bedankt
2009 was een goed jaar voor Stichting Esperanza Bolivia. We hebben afgelopen jaar
op financieel gebied veel kunnen behalen, om in 2010 de bouw te kunnen starten.
Hoewel we ook dit jaar concreet nog niet veel hebben kunnen ondernemen in Bolivia
zelf, hebben we wel weer veel voorbereiding kunnen treffen hiervoor.
Stichting Esperanza Bolivia zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwillige hulp van
anderen. We willen iedereen die zich, op welke wijze dan ook, in 2009 ingezet heeft
voor Esperanza, heel erg bedanken. Dit betekent dat we in 2010 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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