
                                                               Over de hulp vanuit de Bennekomse parochie aan twee MOV  
                   projecten in Bolivia hebben we recent positieve berichten                 
                   vernomen. Niet alleen van onze contactpersonen ter plekke maar 
ook van mevrouw Hans Egberts die een rondreis door Peru en Bolivia maakte en voor ons 
bereid was de projecten te bezoeken. Hans is senior docent aan de Chr. Hogeschool Ede. 

Wageningen, 16 sept. 2012 
 

 
Hulp aan Bolivia helpt! 
 
Geachte heer/mevrouw  

 Het eerste project is in El Alto, een snel groeiende voorstad van La Paz met veel 
sloppenwijken. Daar ondersteunen we, via de stichting ENDA, activiteiten voor twee 
verschillende groepen tienermeisjes. Een aantal wil van haar  drugsverslaving af. Anderen 
hebben een trauma te verwerken in verband met fysiek en sexueel geweld. Met professionele 
hulp wordt deze tienermeisjes weer perspectief geboden. Ze krijgen onderdak en ontwikkelen 
sociale vaardigheden om weer gezond en sterk in het leven te staan. Ze leren een vak, om werk 
te vinden bij private bedrijven. En daarin slaagt ENDA. Met onze steun zijn naai- en 
breimachines gekocht en is de handwerkplaats fors uitgebreid; de opleidingscapaciteit is nu 3 
keer zo groot. Bijna negen van de tien tienermeiden doorlopen het begeleidingsprogramma van 
drie maanden met succes. 95% Van de meisjes vindt werk en kan weer een eigen leven 
opbouwen. Onze contactpersoon bij ENDA in El Alto is Patricia Beltrán. Hans Egberts was 
onder de indruk hoe Patricia met haar team met de tienermeisjes werkt. Dat doen ze liefdevol en 
met veel professionaliteit. 
 Hans Egberts is op haar reis door Bolivia met veel omwegen, kleine vliegtuigjes, slecht 
begaanbare wegen en taxibromfietsen ook bij ons tweede MOV project geweest, in Riberalta. 
Deze plaats ligt in het Amazonegebied dicht tegen de grens met Brazilië. Daar steunen we een 
project voor de opvang en scholing  van kinderen uit arme arbeidersgezinnen. De ouders werken 
lange dagen in de paranotenindustrie. Kinderen moeten zich dan zelf zien te redden. Onze 
contactpersoon daar is Hugo Villanueva. Hij heeft laten zien waar het Bennekomse geld in is 
geïnvesteerd en hoe met de hulp van veel vrijwilligers ter plekke, de kinderen een zinvolle 
dagbesteding wordt gegeven. Met mede door ons betaalde bakkerij- en houtbewerkingmachines 
wordt ook geld verdiend voor de maaltijden van de kinderen. Hans Egberts kon uit eigen 
ervaring vertellen dat de kinderen goed worden opgevangen en dat de maaltijden goed zijn. Wel 
zijn er financiële zorgen of de productie op de huidige voet door kan gaan. De lokale overheid 
bezuinigt , terwijl er zoveel monden te voeden zijn. Maar Hugo en de mensen daar zijn dankbaar 
voor elk beetje hulp dat we hen geven. 

 

 
 

Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, 
Nelly Beerepoot-Commandeur, Hartenseweg 32, Wageningen Hoog 

Wilt u meer weten over het project? Ik ben altijd bereid u meer informatie te geven. 
Uw giften zijn welkom op rek.nr. 3070 60438, RK Zalige Titus Brandsma, inzake Bolivia, Wageningen.  


