
Lieve vrienden van Esperanza!
Graag vertellen we jullie in het kort hoe het gaat met Esperanza Bolivia.

Wie zorgen er voor de kinderen?
In Casa Esperanza staan Magali Valdivia en Eddy Torrez Martinez van maandag tot vrijdag voor de kinderen klaar. Eddy werkt inmiddels al 2 
jaar met veel inzet en plezier als begeleider in Casa Esperanza. Magali werkt sinds een jaar in Casa Esperanza en is coördinerend begeleider.  
Gladys Delgado Atahuichi is al vanaf het begin bij Esperanza Bolivia en staat Magali en Eddy waar nodig bij. 
Daarnaast proberen we elk jaar een vrijwilliger te vinden. Zo hielp vorig jaar David uit Spanje.

Voortgang project
Casa Esperanza zit helemaal vol. 20 kinderen logeren van maandag tot vrijdag bij ons. Daarnaast komen er op een aantal middagen een 
aantal kinderen van de school voor extra huiswerkbegeleiding. Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?
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Vaderdag gevierd! Op vaderdag hebben 
de kinderen dansen uitgevoerd voor Eddy 
en samen een feestje gevierd.

Samen met de meiden Tucamanas
gemaakt. Dit zijn een soort empenadas.

Apthapi gevierd. Apthapi is een feest van 
de aymara indianen in Bolivia
waarin er met de hele gemeenschap 
samen gegeten wordt.

Een sport en spel dag met de kinderen 
van de school.

Middag wezen zwemmen

Danswedstrijd

Samen gewerkt in de groentekas

Carnaval gevierd



80 nieuwe donateurs gezocht voor € 5,- in de maand
Helaas zijn al een lange tijd onze maandelijkse kosten hoger dan wat 
we maandelijks binnenkrijgen. Met 80 nieuwe donateurs en een aantal 
acties per jaar kunnen we doorgaan, de maandelijkse kosten dragen en 
hoeft Casa Esperanza niet te sluiten. Momenteel hebben we er nog 48 
nodig. Help jij ons? 

Schrijf alvast in je agenda!
31 oktober hebben we weer een benefietconcert in de ontmoetings-
kerk in Lelystad. Afgelopen jaar was dit een groot succes. Ook dit jaar 
zal het programma gevarieerd klassiek zijn, zullen er Boliviaanse dan-
sen te zien zijn, leuke boliviaanse producten te koop en nog veel meer. 

Wouter!
Op 12 april heeft Wouter Somer mee gedaan aan de marathon van Rotterdam! 40 kilometer 
hardlopen, wat een prestatie! Het geld dat hij er mee heeft opgehaald gaat naar Esperanza 
Bolivia. Dat is ruim € 1400!!! Wij zijn hier erg blij mee en natuurlijk super trots op Wouter!

Wilt U meehelpen?
Donateur worden van stichting Esperanza Bolivia of het doneren van eenmalige giften kan op
Rekeningnummer ABN AMRO:  NL 15 ABNA 0542238632 t.n.v. Stichting Esperanza Bolivia (Zwolle). 
Als u vaste donateur wilt worden kunt u via internetbankieren een periodieke opdracht van uw donatie maken.
Uw geld komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen (Stichting Esperanza Bolivia is ANBI gecertificeerd)

Acties
Organiseer (samen met ons) een actie! Wij hebben boeiend informatiemateriaal  over Bolivia en over Casa Esperanza, ons logeerhuis. We 
hebben lesideeën en lesmateriaal en goed uitvoerbare ideeën voor financiële acties. 

Versterk ons bestuur
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te denken en mee te helpen om Stichting Esperanza Bolivia voort te zetten. 

Wilt u meer weten
www.esperanza-bolivia.nl   |    info@esperanza-bolivia.com   |   www.facebook.com/stichtingesperanza.bolivia

Hartelijk dank!
Namens Esperanza Bolivia,

Eefje van Meurs en Elske van der Vliet- van de Glind
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Noodkreet!Noodkreet!

...nog 48 te gaan!
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Wordt donateur en wees de redding voor onze 18 kinderen in Casa Esperanza! 
Met 80 nieuwe donateurs voor € 5,- in de maand kunnen we de maandelijkse kosten dragen 
en hoeven we niet te sluiten. Tel met ons mee af! http://esperanza-bolivia.nl/steun-ons


