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Geachte donateur, 
 
Het nieuwe jaar is alweer begonnen, dus tijd om u bij te praten 
over het afgelopen jaar en te kijken naar het komend jaar van 
Stichting Hand. 
 
Het afgelopen jaar hebben we weer veel kunnen realiseren dankzij 
uw hulp. En hebben we maar liefst twee projecten overgedragen aan 
de lokale bevolking. 
 
Calla Villca:  
In dit kleine dorpje op de Alti Plano in Bolivia en ver weg van de 
bewoonde wereld is het kinderdagverblijf overgedragen aan de 
lokale bevolking en tijdens de overdracht was het al volop in 
gebruik, dat bewijst maar weer hoe nodig het was en is. De mensen 
zijn er erg blij mee. En de kinderen hebben nu een veilig 
onderkomen. 
  
Laca Laca:  
Ook in dit kleine dorpje op de Alti Plano is een kinderdagverblijf 
gerealiseerd, dit is ongeveer gelijk aan dat in Calla Villca en ook 
daar was het verblijf al volop in gebruik op moment van overdracht.  
 
Bij deze beide verblijven is er behoefte aan speelgoed en 
leermiddelen voor de kleinste kinderen, ook daar wordt voor 
gezorgd. 
 
Bezoeken andere verblijven: 
We konden al snel vaststellen dat op één na alle internaten goed 
draaien en dat men goed voor onderhoud, continuïteit en vooral voor 
de kinderen  zorgt.  Het internaat in Ramadas  zal in 2020 opgestart 
worden. 
We konden dus terug kijken op mooie bezoeken en vooral blije 
kinderen. 
 
Helaas heeft de reis een vreemde wending gekregen door de 
protesten die na 20 oktober dagelijks heftiger werden.  Dat hield 
onder anderen in dat de blokkades er voor zorgden dat we helaas niet 
konden reizen. 
Gelukkig konden we wel het land veilig verlaten. En waren we blij 
dat we thuis waren. Met in onze gedachten de mensen die nog 
midden in die onrustige situatie zitten.  
 
Het komend jaar:  
Dit alles heeft ons er toe moeten besluiten om pas weer projecten te 
gaan starten wanneer het rustig is in Bolivia en politiek stabiel. 
Dat houdt in dat we u zullen informeren wanneer we weer verder 
gaan met nieuwe projecten. 
We blijven de situatie in Bolivia nauwlettend volgen.   
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