
 

   Een feestelijke overdracht. 

         Goede verzorging in het internaat 
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Elly in Andamarca 

    De overdracht in Orinoca. 

 
 
December 2016. 
 
Geachte donateur, 
 
 
Het jaar loopt weer op zijn eind dus tijd om u bij te praten 
over de vorderingen van Stichting Hand. 
 
Het afgelopen jaar hebben we weer veel kunnen realiseren 
dankzij uw hulp. Zo zijn we sinds vorig jaar actief op de 
Altiplano, de hoogvlakte in Bolivia waar de omstandigheden 
extreem kunnen zijn. De mensen wonen over het algemeen zeer 
verspreid en houden zich bezig met landbouw en of het houden 
van schapen, maar vooral lama's.  
 
De kinderen verblijven vaak in zeer primitieve omstandigheden 
en er is weinig tijd voor persoonlijke aandacht en om nog maar 
niet te spreken over de verzorging en hygiëne. 
Op deze vlakte hebben we in samenwerking met de lokale 
mensen twee gebouwen gerealiseerd voor de opvang van 
kinderen tot ongeveer 6 jaar. Een in Andamarca en een in 
Orinoca. De kinderen krijgen nu de aandacht die ze nodig 
hebben. De verzorging, het eten en ook de hygiëne is goed 
geregeld.  
We mogen u als donateur hartelijk danken namens de ouders en 
hun kinderen uit Andamarca en Orinoca.  
 
De afgelopen weken is Ad in Bolivia geweest en heeft 
geconcludeerd dat alle projecten goed draaien en dat de 
bezetting optimaal is. Ook is hij begonnen met de 
voorbereidingen van het nieuwe project in Ramadas.  
 

 
 In Ramadas zijn nu alle formaliteiten rond voor de bouw van 
een internaat zoals we eerder in Punacachi hebben gebouwd. De 
bouw start officieel in januari maar de plaatselijke bevolking 
heeft al enthousiast zand en stenen aangevoerd voor verhoging 
van het terrein en het leggen van de fundering. De bedoeling is 
dat dit internaat eind 2017 klaar is en dat er 70 tot 80 kinderen 
kunnen verblijven en werken aan hun betere toekomst. 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2017. 
 
 
 
 
 
Ad Overdevest 010-5212453 
Marion Cornelissen 0297-282307 
Pascal Voorvelt 
www.stichtinghand.tk 
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