
Lieve allemaal,
In deze nieuwsbrief vindt u in het kort de nieuwtjes uit Casa Esperanza van afgelopen jaar . Voor meer informatie en 
foto’s verwijzen wij u door naar onze website en facebook pagina.
Veel leesplezier!

Samenwerking met BKHW
Het lukte ons als kleine stichting afgelopen jaar niet meer goed om het project in Bolivia goed te coördineren en 
om genoeg financiën binnen te blijven halen om het project te kunnen blijven draaien.
Gelukkig wilde de Duitse organisatie BKHW met ons samenwerken. We werkten al met hen samen doordat zij 
vrijwilligers aan ons project koppelden. BKHW is een grote organisatie die verschillende projecten ondersteunt in 
Bolivia. Zij coördineren nu ons project vanuit Bolivia. Daar zijn we erg blij mee! De coördinatrice Antonia bezoekt 
het project regelmatig, controleert de financiën en bekijkt of alles goed gaat. Ook kunnen Eddy en Magaly bij haar 
terecht met vragen. Dat werkt toch makkelijker vanuit Bolivia dan vanuit Nederland. 
Ook steunt BKHW dit jaar met de financiën. Om het project te kunnen draaien is er € 1250,- per maand begroot. 
BKHW ondersteunt met € 400,- in de maand.
In november bezoeken Eefje & Elske de coördinator van BKHW in Stuttgart om te evalueren hoe deze samenwer-
king gaat.  Voor meer informatie over BKHW kunt u hun website bekijken:  www.bkhw.org

Hoe gaat het in Casa Esperanza? 
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1. Er groeit en bloeit veel in onze 
eigen groentekas!

Een aantal kinderen hebben 
opgetreden met Moederdag

We zijn naar de bioscoop geweest! 
Wat een avontuur. Voor veel 
kinderen was het de eerste keer!

We hadden een eigen kraampje op 
de markt.

Meidenavond! Taart met vrijwilligster Eva

Gabina heeft de eerste prijs 
gewonnen van de marathon van 
Achocalla!

Dansen met zijn allen

Lol in de keuken

Uitje naar La Paz



Nieuwe penningmeester
We zijn blij met onze nieuwe penningmeester Jan-Willem Stam. Jan-Willem heeft 
accountancy gestudeerd en was al betrokken bij Esperanza Bolivia omdat hij 
samen met zijn vriendin Denise regelmatig foto’s maakt tijdens evenementen 
van Esperanza Bolivia. 

Benefiet workshopdag
Op 16 april hebben we een workshopdag in Lelystad gehouden. Dit was een bijzonder mooie dag! Er waren inspirerende workshops door 
Anita Keesman, Astrid Pol en Hanneke Jongeling. Mooie muziek van Gert-Jan Tweebeeke, kleurrijke schilderijen van Marie-Therese v.d. Riet 
en een smakelijke lunch van Marjon Lodder en Willy Smokers.  De opbrengst van de workshopdag is  € 670,-  Iedereen die heeft bijgedragen 
aan deze mooie dag danken wij zeer!

Wij danken in het bijzonder
•	 Onze vaste (maandelijkse) donateurs en mensen die eenmalige giften gedaan hebben. Fantastisch! Bedankt!
•	 ZWO Lelystad.  (Aangesloten bij de ontmoetingskerk in Lelystad). Zij zijn voor een groot deel de reden dat Casa Esperanza nog be-

staat. Doordat zij in 2015 € 5000,- gedoneerd hebben aan ons project, hoefden wij niet uit financiële nood de deuren te sluiten. Wij 
danken hen zeer! 

•	 Henny Blaas die 231 euro opgehaald heeft tijdens ‘kunst om Dalfsen’ en kunstmarkt Zuidwolde! Henny Blaas heeft zijn schilderij ‘de 
Zuid Amerikaanse Ype’ in de verloting gedaan!

•	 books4Life Groningen.  Zij kozen dit jaar ons project om te steunen met hun geweldige actie! Dit heeft €2836,- opgebracht! Fan-
tastisch! 

29 oktober benefiet!
Wij zouden het geweldig vinden u te ontmoeten op onze benefietavond op 29 oktober! Het belooft een hele mooie avond te worden!
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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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