
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Hand 
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2665 WK Bleiswijk 
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 NL45 RABO 0106 2760 34 

  De voedselpakketten zijn broodnodig.                                   

December 2020. 

 

Geachte donateur, 

 

Wat heeft 2020 voor Stichting Hand gebracht?  

Vorig jaar hebben wij u laten weten om in 2020 geen projecten te doen. 

Dit i.v.m. de onrustige politieke situatie in 2019. Gelukkig is het politiek 

gezien weer rustig en stabiel, maar heeft Covid 19 ook in Bolivia hard 

toegeslagen.  

 

Voedselpakketten:  

Ten gevolge van de lockdown in Bolivia kwamen veel mensen in een 

absolute noodsituatie terecht. Veel mensen verdienen hun geld op straat 

als bijvoorbeeld schoenenpoetser of hebben een klein voedselkraampje of 

rijden taxi, maar als er geen mensen op straat zijn wordt er geen geld 

verdiend en dus geen middelen om voedsel te kopen en zo is de 

noodsituatie ontstaan. Stichting Hand heeft bijgedragen aan het 

verstrekken van voedselpakketten aan de armste mensen. Dit is uitgevoerd 

door Anna  Haarman die al jaren ter plaatse woont en werkt.  

  

Project in Huaylloco:  

Toch is er een nieuw project op ons pad gekomen. 

Huayllocco is een klein dorpje op de Alti Plano in Bolivia. 

Daar hebben we in 2020 alsnog een mooi multifunctioneel gebouw neer 

weten te zetten. En draagt de naam  ,,El Nido”  ofwel ,,Het Nest”. 

Dit gebouw wordt voor vele doeleinden gebruikt, maar vooral voor het 

opvangen van de kinderen. Met de opvang van de kinderen kunnen de 

ouders ongestoord op het land werken en de kinderen hebben een veilig en 

warm onderkomen. Zij krijgen eten en kunnen blijven slapen. 

Daarnaast wordt het gebouw gebruikt voor het bijscholen van de ouderen 

op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en of hygiëne.  

Kortom weer een gebouw waar de lokale mensen de komende jaren met 

heel veel plezier nuttig gebruik van kunnen maken. 

 

Geen bezoek aan Bolivia: 

De afgelopen jaren is het een bijna vanzelfsprekendheid geweest dat we 

minimaal éénmaal per jaar naar Bolivia afreizen. 

Gezien de huidige omstandigheden hebben we dat niet kunnen doen. 

Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren een zeer goede band op weten 

te bouwen met Anna Haarman en Ermo (de aannemer en uitvoerder) en 

konden we met het volste vertrouwen de afspraken en de bouw in 

Huaylloco aan hen overlaten.  Helaas is een vertrouwd persoon, zuster 

Fulvia, om gezondheidsredenen teruggegaan naar Italië en dat is natuurlijk 

een groot gemis. We wensen zuster Fulvia heel veel sterkte. 

 

Het komend jaar:  

Op dit moment hebben we wel een aantal projectaanvragen ontvangen die 

wij nog gaan beoordelen. We hopen het komend jaar wel weer af te 

kunnen reizen naar Bolivia om de gerealiseerde projecten te kunnen 

bezoeken en mogelijk een nieuw project te kunnen starten. 

 

Ad Overdevest 010-5212453 

Marion Cornelissen 0297-282307 

Pascal Voorvelt 

www.stichtinghand.tk 

 
                  

Het multifunctioneel gebouw in 

Huaylloco Alti Plano Bolivia.  

De plaquette is gemonteerd tijdens 

de overdracht. 

Wij wensen u een gezond en  gelukkig   2021 toe. 

http://www.stichtinghand.tk/

