
 

 Over onze straatkinderen in Bolivia 
 

Heeft u dit voorjaar ook de uitzending gezien van ‘Amor met een snor - 
Achter Boliviaanse tralies’? Die ging over de echte Latijns-Amerikaanse 
liefde. Maar ook werd pijnlijk duidelijk hoe de Bolivaanse man soms 
tegen de vrouw aankijkt en haar behandelt. In El Alto, een stad met 
bijna een miljoen inwoners op de hoogvlakte nabij La Paz heeft 70% van 
de meisjes en jonge vrouwen te maken met geweld, veelal in huiselijke 

kring. Meisjes die te maken hebben met overmatig misbruik vluchten soms weg, om op straat te gaan leven. Zelfs 
dáár voelen ze zich veiliger dan thuis. Op deze manier proberen ze te overleven, maar dat heeft natuurlijk 
negatieve gevolgen voor hun gezondheid en hun ontwikkeling.  

Al 25 jaar helpt ENDA deze kwetsbare groep om hun rechten te verdedigen, hen toegang te geven tot onderwijs 
en goede zorg. Uiteindelijk zal dit resulteren in een goede re-integratie in de samenleving, waarin de meisjes zich 
zelfstandig kunnen handhaven. 

Ook wij kunnen vanuit Bennekom een bijdrage hieraan leveren. Zo hebben we vorig jaar ruim € 8600,- betaald 
voor de inrichting van een bibliotheek, speel- en internetruimte. Ze waren hier ontzettend blij mee! Het was een 
forse verbetering voor het geven van onderwijs. In de speelruimte worden de jonge slachtoffers van geweld met 
gebruik van speelgoed op therapeutische wijze geholpen. 

Goede resultaten werken als een magneet en meer jonge meisjes komen naar Casa Minka. Daar tegenover staat 
een groot probleem dat een Europese donor zich heeft teruggetrokken, waardoor de functioneringskosten niet 
meer geheel worden gedekt. Patricia Beltran, directrice van ENDA El Alto, vraagt wanhopig of we haar hiermee 
kunnen helpen. We hebben al zoveel jaren samengewerkt met Patricia en hebben het volste vertrouwen in haar 
en haar team. We hebben voor dit jaar €6000,- toegezegd zodat ze hun fantastische werk kunnen voortzetten. 

 

Helpt u ons mee helpen? 100% van de ontvangen bijdragen gaat naar het goede doel! 

 

Financieel overzicht 2013  
 Baten € 

Collectes: Communicanten 2013 359,39 
               Parochiedag 2013 210,31 
               Solidaridad en Kerst 2013 538,36 
               Lintviering Raad van Kerken 13 okt. 2013 841,79 
Donaties en losse giften  1100,00 
Ontvangen rente in 2013 152,41 
Verkoop kerstkaarten en handwerk artikelen 2013 1109,50 

 
4311,76 

  Lasten 
 kerstkaarten en handwerk artikelen 964,21 

project inrichting speelzaal, bibliotheek en internet 8653,28 
bankkosten  62,73 

 
9680,22 

  Financiële reserve 31-12-2012 13.533,96  
Financiële reserve 31-12-2013   8.165,50  

  Financiele reserve 30 september 2014   8.188,99  

 

Wageningen, 3 oktober 2014 

 

Met hartelijke groet, namens de 
groep voor Missie, Ontwikkeling en 

Vrede, 

Nelly Beerepoot-Commandeur 

Wilt u meer weten over het project? 
Wij zijn altijd bereid u meer 

informatie te geven. 

 

Uw giften zijn welkom op rek.nr.  
NL11 RABO 0307 0604 38, 

t.n.v. RK Parochie zTB, inzake Bolivia 
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