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Geachte donateur,  
 
Zo in het begin van het nieuwe jaar de nieuwsbrief van Stichting 
Hand. 
Allereerst willen we alle donateurs heel hartelijk bedanken voor de 
donaties die we hebben mogen ontvangen. 
De doelstelling van Stichting Hand kan alleen gerealiseerd worden 
met uw steun, en daar zijn wij namens de kinderen in Bolivia heel 
dankbaar voor.  
 
Uitbreiding Arco Iris:  
Arco Iris was ons eerste internaat en is in 2006 officieel 
overgedragen aan de lokale mensen 
Dit jaar is Arco Iris (wat regenboog betekent) uitgebreid en het is 
ook al in gebruik genomen. Arco Iris staat vlak bij een school hoog 
in de bergen op ca. 3900 mtr. in het plaatsje Challe Grande. 
Nu maken ca 120 kinderen gebruik van Arco Iris en wordt alle 
verantwoording gedragen door de lokale bevolking. 
 
Belangrijke onderscheiding:  
Dit jaar is Arco Iris uitgeroepen tot de best gerunde 
school/internaat van de regio Cochabamba. Daar zijn we best trots 
op, de beheerders van het internaat geven hiermee een voorbeeld 
aan andere scholen en internaten  
 
Morochata: 
Begin 2013 is het internaat in Morochata officieel overgedragen en 
kunnen de eerste kinderen gebruik maken van een veilige plek vlak 
bij hun school. Dit internaat wordt nu langzaam maar zeker in 
gebruik genomen en er kunnen steeds meer kinderen verblijven. 
 
2014: 
Op dit moment liggen er diverse aanvragen voor het realiseren van 
projecten. Samen met de lokale mensen bekijken wij de 
mogelijkheden. We kunnen pas ja tegen een project zeggen als de 
financiële zaken gewaarborgd zijn. Daar hebben wij uw steun bij 
nodig. Want zonder u bijdrage kunnen wij niet bouwen. Helpt u 
weer mee?  
 
 
Nogmaals, namens de kinderen in Bolivia heel hartelijk  dank voor 
uw donatie. 
 
En voor u allen een heel gezond en mooi 2014 toegewenst. 
 
 
 
 
Ad Overdevest 010-5212453 
Marion Cornelissen 0297-282307 
Pascal Voorvelt 
www.stichtinghand.tk 
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  Zij kunnen straks ook naar school. 

 De uitbreiding van Arco Iris. 

De kinderen op hun nieuwe bedden. 
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