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Voorwoord

Bedankt voor uw interesse in Stichting Esperanza Bolivia! Dit is het jaarverslag 
over het jaar 2020. Ik denk dat niemand dit jaar ooit zal vergeten. Het ‘coronajaar’ 
wat natuurlijk ook een grote impact gehad heeft in Bolivia en ook in Casa Esperan-
za. We zijn blij dat ondanks alles de medewerkers in Bolivia de kinderen van Casa 
Esperanza konden blijven ondersteunen. 

Stichting Esperanza Bolivia zou niet kunnen bestaan zonder alle hulp van par-
ticuliere donateurs, inzet van geïnteresseerden en vrijwilligers. Zonder hen geen 
hoop, en daarom willen wij hen alvast ontzettend bedanken voor alle inzet en 
giften. Esperanza! 
Extra dankbaar zijn wij voor de blijvende samenwerking met de Duitse organisatie 
BKHW die ons project in Bolivia coordineren en met wie wij Casa Esperanza sinds 
2016 samen ondersteunen. 
Veel plezier met het lezen van ons jaarverslag 2020! 

Eefje Broer- van Meurs en Elske van der Vliet – vd Glind, Oprichters en bestuurs-
leden van Stichting Esperanza Bolivia
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Wie zijn wij? 

Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia
Wie zijn wij? 

Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia

Het bestuur van de stichting in Nederland
Stichting Esperanza Bolivia heeft een bestuur van mensen die op vrijwillige basis zich 
inzetten voor de kinderen in Uypaca, Bolivia. 

De bestuursleden zijn ongewijzigd gebeleven:
 - Voorzitter Joke Blaas
 - Oprichtster en secretaris Eefje van Meurs.
 - Tweede secretaris: Jan Albert Ernsten
 - Oprichtster en algemeen bestuurslid: Elske van de Glind

De medewerkers in Casa Esperanza
 - Coordinerend begeleider: Brígida Hualper de Carrillo
 - Begeleider: Zuyana Aliaga Huaylluco
Worden ter plekke ondersteund door BKHW en rapporteren zowel aan BKHW als aan Esperanza Bolivia.

Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia
Ons doel is het in stand houden van een logeerhuis in Uypaca, Bolivia waar wij kinderen doordeweeks een veilig 
thuis en passende ondersteuning kunnen bieden, opdat zij dagelijks gebruik kunnen maken van het aangeboden 
onderwijs in Uypaca. 

Doelgroepen / criteria voor plaatsing
- 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 kunnen daarom 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 bieden wij de kinderen? 
Wij bieden de kinderen een stabiele woonomgeving waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige 
jongvolwassenen die voldoende zijn voorbereid om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. De kinderen 
kunnen iedere dag na schooltijd bij ons verblijven. Daarnaast is er voor de kinderen die thuis geen ouders/verzorg-
ers hebben of voldoen aan bovenstaande criteria de mogelijkheid tot logeren. Binnen het opvanghuis wordt een 
duidelijke structuur geboden met vast dagritme en verschillende activiteiten. 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 voldoende tijd voor spelen, sporten, creativiteit en rust.
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Het jaar 2020

Casa Esperanza
In 2020 verbleven er in Casa Esperanza 8 meisjes en 13 jongens.
Het jaar in Casa Esperanza begon goed. Zo was er in februari het grote carnavalsfeest waar-
bij ook in Casa Esperanza werd gedanst en o.a. watergevechten gehouden volgens traditie!

Op 20 maart werd er verplicht tot quarantaine vanwege het coronavirus. De school moest sluiten en de kinderen 
naar hun ouders of andere verzorgers toe.
De medewerkers van casa Esperanza hebben de tijd dat het huis gesloten was gebruikt voor het onderhoud van het 
huis. 
De situatie werd moeilijk voor de kinderen van Casa Esperanza. Hun families kwamen moeilijk of niet aan basis-
benodigheden als voedsel en verzorgingsmiddelen. Brigida, Zuyana en anderen die wilden helpen hebben veel 
moeite gedaan om aan middelen te komen en deze langs te brengen bij de kinderen, hun families en anderen in 
nood. Ook hebben ze huiswerkbenodigdheden gebracht en waar kon huiswerkbegeleiding op afstand gegeven. De 
quarantaine werd verlengd tot 31 mei.
Begin juni werd er aangekondigd dat kinderen thuis digitaal les zouden kunnen krijgen. Aangezien de meeste kin-
deren daar thuis geen middelen voor hebben, hebben de medewerkers zich ingezet om oude telefoons te kopen en 
van internet te voorzien waar dat mogelijk was. Sommige kinderen konden via de telefoon van hun ouders virtuele 
lessen volgen.
Op een keer was de weg naar kinderen die hoog in de bergen wonen geblokkeerd door gevallen stenen. Toen heb-
ben Brigida en Zuyana geholpen om de stenen weg te halen om toch voedselpakketten bij de kinderen te kunnen 
brengen.
Ze zagen dat ook andere gezinnen erg getroffen werden en geen voedsel meer hadden. BKHW heeft toen een extra 
inzamelingsactie opgezet om ook voedsel te kunnen verstrekken aan andere gezinnen. Brigida en Zuyana hebben 
dit verzorgd.

* watergevechten met carnaval



Stichting Esperanza Bolivia jaarverslag 2020

De quarantaine werd weer verlengd. In augustus is er een dag geweest dat de kin-
deren naar Casa Esperanza kwamen, met alle middelen die nodig waren (mond-
kapjes etc) en op afstand. De kinderen vonden dit erg fijn. Ook hebben verschil-
lende ouders/ verzorgers/ mensen uit het dorp geholpen met klussen in en om het 
huis. Gras maaien, leidingen van de keuken vervangen, grote schoonmaak etc. Ook 
is het huis ontsmet. De rest van het jaar bleef het zo door gaan. De kinderen zijn 
zoveel mogelijk ondersteunt met wanneer mogelijk ook tijd in casa esperanza en 
anders werd er voorzien in basisbehoeften en huiswerkbegeleiding.

* pakketten met levensmiddelen samenstellen om bij de       
   kinderen te brengen.

*  stenen wegrollen om de weg begaanbaar te krijgen 
om voedsel bij de kinderen te brengen.

*  bezorging

A P O Y A N D O  A L  D E S A R R O L L O  I N T E G R A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N  M Á S  
N E C E S I T A D A  “ N U E S T R A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A ”  

 

Casa Esperanza 
Uypaca – Achocalla – Prov. Murillo – La Paz – Bolivia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La familia de David 
agradece por la ayuda y 

su mama llora y 
agradece  

Ellos son dos hermanos Rolly, Gabriel  
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Samenwerking BKHW
Ook in 2020 hebben we samengewerkt met de Duitse organisatie BKHW (Bolivian-
isches Kinderhilfswerk e.V) We zijn hier ontzettend blij mee.
Doordat zij ook in Bolivia medewerkers hebben kunnen zij het project beter vanuit 
Bolivia coordineren. Ook delen we de maandelijkse kosten. We hebben afgespro-
ken €450,- per maand aan hen over te maken. Wanneer we meer hebben, meer. 
Maar afgelopen jaar konden we dit net redden.
Normaal gezien verzorgen en begeleiden zij ook een Duitse vrijwilliger voor Casa Es-
peranza. Vanwege corona moest de vrijwilliger die er was in maart met spoed terug 
naar Duitsland.

Gehouden acties
We hebben in 2020 (o.a. door corona) geen concrete acties gehouden.

Schilderijen verkoop Jan Albert
Ons bestuurslid Jan-Albert Ernsten maakt prachtige schilderijen. Een deel van zijn op-
brengst schenkt hij aan Casa Esperanza. In 2020 heeft hij ¤1330,- bijgedragen met dank 
aan zijn schilderijenverkoop.  We zijn hem hier erg dankbaar voor! Door hem hebben we 
ook de maandelijkse benodigde inkomsten behouden.

Kijk vooral op zijn Facebook of Instagram pagina of zijn website: www.ap-arts.nl

Statiegeld actie
Een statiegeldactie heeft ¤266,80 opgeleverd! Bedankt voor het mogelijk maken Supermarkt: de Plus uit Zuidwol-
de!

Donateurs
We zijn onze vaste maandelijkse donateurs en donateurs van eenmalige donaties erg dankbaar!
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Financieel jaaroverzicht

Stichting Esperanza Bolivia
Balans

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vlottende activa

Overlopende activa -                -                 
Som der vlottende activa

Liquide middelen 1.198            1.210             
Kruisposten -                -                 

Totaal activa 1.198            1.210             

Eigen vermogen 1.210            1.066             
Onverdeeld resultaat -12                144                
Totaal vermogen 1.198            1.210             

Kortlopende schulden
Kruisposten
Som der vlottende passiva

Totaal passiva 1.198            1.210             

Staat van Baten en Lasten

€ € € €
Opbrengsten
Donaties 4.192          4.795          
Giften 267             896             
Evenementen
Acties 1.330          1.460          
Opbrengsten totaal 5.789          7.151          

Totale Baten

Lasten
Loonkosten 5.400          6.600          
Evenementkosten
kosten huis
Algemene kosten 400             407             

5.800          7.007          

Interest baten en lasten
Interest baten -              -              
Interest lasten -              -              

-              -              

Som der baten en lasten -12              144             

2020 2019
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Specificatie acties en evenementen

Specificatie acties
Verkoop kaarten en schilderijen 1.330,00€   

Specificatie giften
Inzameling statiegeld 266,80€      

Jaaroverzicht Esperanza Bolivia 2020

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
800 Donaties 303,50€      358,50€      338,50€      303,50€      293,50€      328,50€   403,50€   453,50€   318,50€      298,50€    293,50€     498,50€      4.192,00€   
810 Giften -€            27,45€        -€            -€            -€            66,65€     -€         36,20€     -€            70,80€      -€           65,70€        266,80€      
820 Acties -€            225,00€      -€            345,00€      -€            -€         -€         150,00€   -€            -€          350,00€     260,00€      1.330,00€   
830 Opbrengsten evenement -€            -€            -€            -€            -€            -€         -€         -€         -€            -€          -€           -€            -€            
900 Rentebaten -€            -€            -€            -€            -€            -€         -€         -€         -€            -€          -€           -€            -€            

Totale opbrengsten 303,50€      610,95€      338,50€      648,50€      293,50€      395,15€   403,50€   639,70€   318,50€      369,30€    643,50€     824,20€      5.788,80€   

400 Loonkosten -€            -€            -€            -€            -€            -€         -€         -€         -€            -€          -€           -€            -€            
410 Bolivianisches Kinderhilfswerk e.V. 450,00€      450,00€      450,00€      450,00€      450,00€      450,00€   450,00€   450,00€   450,00€      450,00€    450,00€     450,00€      5.400,00€   
430 Organisatiekosten -€            -€            -€            -€            -€            -€         -€         -€         -€            -€          -€           -€            -€            
440 Evenementkosten -€            -€            -€            -€            -€            -€         -€         -€         -€            -€          -€           -€            -€            
450 Bankkosten 14,50€        15,25€        15,25€        15,25€        15,25€        15,25€     15,25€     15,25€     15,25€        15,25€      15,25€       15,40€        182,40€      
460 Verzekeringskosten 18,17€        18,17€        18,17€        18,17€        18,17€        18,17€     18,17€     18,17€     18,17€        18,17€      18,17€       18,17€        218,04€      
910 Rentelasten -€            -€            -€            -€            -€            -€         -€         -€         -€            -€          -€           -€            -€            

Totale kosten 482,67€      483,42€      483,42€      483,42€      483,42€      483,42€   483,42€   483,42€   483,42€      483,42€    483,42€     483,57€      5.800,44€   

Kruisposten -€            -€            -€            -€            -€            -€         -€         -€         -€            -€          -€           -€            -€            

Totaal -179,17€     127,53€      -144,92€     165,08€      -189,92€     -88,27€    -79,92€    156,28€   -164,92€     -114,12€   160,08€     340,63€      -11,64€       

Banksaldo (incl. kasgeld)
Begin 1.209,76€   1.030,59€   1.158,12€   1.013,20€   1.178,28€   988,36€   900,09€   820,17€   976,45€      811,53€    697,41€     857,49€      1.209,76€   
Eind 1.030,59€   1.158,12€   1.013,20€   1.178,28€   988,36€      900,09€   820,17€   976,45€   811,53€      697,41€    857,49€     1.198,12€   1.198,12€   

Bankstanden
.632 (Betaalrekening) 978,67€      
.094 45,00€        
.620 (Spaarrekening) -€            
Kas 174,45€      
Totaal 1.198,12€   

Plannen 2021

-We hopen natuurlijk dat Casa Esperanza spoedig weer geheel geopend kan worden en dat ook in Boliv-
ia er beschikking komt over voldoende vaccinaties tegen het coronavirus.
-In 2021 bestaat Casa Esperanza 10 jaar! Hier willen we bij stil staan door wat terugblikken te plaatsen 
op social media en het zowel binnen het bestuur als in Casa Esperanza klein te vieren.
-We hopen onze donateurs te kunnen uitbreiden en dat een grote benefiet actie mogelijk gaat zijn. (evt 
een actie voor nieuwe meubels in Casa Esperanza)
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Bedankt

Hartelijk dank voor uw interesse!

Veel dank aan Bolivianisches Kinderhilfswerk e.V voor de fijne samenwerking!
Veel dank aan ons bestuur: Joke, Jan-Willem en Jan-Albert.
Veel dank aan de medewerkers in Casa Esperanza: Brigida en Zuyana en Rosa.
Veel dank aan de donateurs, de plus supermarkt Zuidwolde en nogmaals Jan-Albert.
Veel dank aan onze kinderen in Casa Esperanza, die ondanks het moeilijke corona jaar 
blijven lachen!

Algemene gegevens

Naam
Stichting Esperanza Bolivia 

Adres
Stichting Esperanza Bolivia 
Hasselterdijk 33 P. 
8043 PD Zwolle

 Website
www.esperanza-bolivia.com 

e-mail adres
info@esperanza-bolivia.com 

Facebook
 https://www.facebook.com/stichtingesperanza.bolivia/ 

KvK nummer
05083252 

Bankrekeningnummer
 NL15ABNA0542238632     t.n.v.     Stichting Esperanza Bolivia – Zwolle


