
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Stichting Hand 

Grote Beer 1, 

2665 WK Bleiswijk 

  

December 2022. 

Geachte donateur, 

Weer op reis: 
Na twee corona jaren mogen we weer op reis, het doel van deze reis is; 
zoveel mogelijk projecten die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd te 
bezoeken. En dat hebben we gedaan. Met de auto dwars door de bergen en 
bij elk project werden we hartelijk ontvangen. 

Wat ons direct opviel: 
Wat ons direct opviel was dat de projecten veel makkelijker bereikbaar zijn. 
Onderweg kwamen we veel kleine busjes tegen die voor openbaar vervoer 
zorgen. Daarnaast was er in de bergen bijna overal mobiel telefoonverkeer 
mogelijk (je moet dan wel de juiste simkaart hebben) en dat er op de 
internaten veel gebruik gemaakt werd van internet en Wifi. Dus digitaal is 
ook daar de hele wereld bereikbaar. 

 

De projecten:  
Op elk project werden we hartelijk welkom geheten en kregen we met 
eigen ogen te zien wat er allemaal gedaan wordt om de kinderen zo goed 
mogelijk op de toekomst voor te bereiden. En we waren daarom ook verrast 
bij het zien van de vele blije gezichten van de kinderen en natuurlijk dat de 
internaten en de kinderdagverblijven goed gebruikt en goed onderhouden 
worden. 

 

Overdracht: 
Tijdens ons verblijf hebben we 3 kinderdagverblijven op de Alti Plano 
officieel overgedragen aan de lokale bevolking. Deze waren inmiddels in 
gebruik genomen.  Maar een feest met dans en veel eten hoort er bij een 
officiële overdracht natuurlijk bij.  En daarbij de montage van de Plaquette 
met de naam van het kinderdagverblijf. 

  

Voldaan gevoel:                                                                                                       
Op weg naar huis konden we dan ook met een voldaan gevoel terug kijken 
op alle projecten die we samen met uw steun hebben gerealiseerd. Gezien 
de vooruitgang in Bolivia en met name in de gebieden waar we actief waren 
is onze hulp niet meer noodzakelijk en kunnen de lokale mensen zelfstandig 
projecten realiseren. In de gebieden waar we de afgelopen jaren actief 
bezig zijn geweest ligt nu een basis van waaruit de mensen nu zelf verder 
kunnen werken aan hun betere toekomst en met name voor hun kinderen. 
En daar heeft u als donateur aan bijgedragen!   

 

Toch nog een project:                                                                                              
En dan toch nog een project? Jazeker. Bij Arco Iris, ons allereerste grote 
project, gaan de lokale mensen zelfstandig 4 klaslokalen bijbouwen. De 
fundering en de kolommen staan al, voor de afbouw hebben we inmiddels 
de materialen geleverd. Het resultaat zullen we weer met u delen. 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een heel mooi en vooral gezond 2023! 

Ad Overdevest 010-5212453         
Marion Cornelissen 0297-282307 
Pascal Voorvelt                                                                 www.stichtinghand.tk                                                                                 

 

 

De stenen voor de klaslokalen. 

 De opening van El Nido 

 de bouw van 4 klaslokalen 

      Kinderdagverblijf in Chihuo 


