
Hulp aan Bolivia helpt!  

Dit merkten we duidelijk in 
de al meer dan twintig jaar 
durende samenwerking 
tussen MOV Bennekom en 
ENDA in Bolivia.  
 
MOV Bennekom is een 
werkgroep van de 
Katholieke Geloofsgemeenschap te Bennekom voor 
Missie    ----   Ontwikkeling    ----   Vrede  
 
De werkgroep kwam in 1992 in contact met de niet-
overheidsorganisatie ENDA Bolivia. Deze 
organisatie biedt straatkinderen een eigen plek 
waar ze vertrouwen en zelfrespect kunnen 
hervinden en waar aan hun opleiding en 
resocialisatie gewerkt wordt. De Bennekomse 
werkgroep MOV steunt deze activiteiten van ENDA 
en helpt al vele jaren mee aan de scholing en 
sociale begeleiding van jongeren. We doen dit 
vooral door de financiering van hulpmiddelen die 
essentieel zijn in de projecten van ENDA.  
 
 Voor uw beeld beschrijven we onderstaand een 
paar recente projecten. 
 
Sinds 2011 steunen we:  
Het project voor meisjes in de stad El Alto, op de 
hoogvlakte nabij de hoofdstad La Paz.  
 
In 1993 zijn we begonnen met het steunen van het 
meisjeshuis Casa Qantuta. In 2011 vraagt ENDA 
onze dringende steun voor twee andere huizen in  
El Alto, waar drugsverslaafde en in het criminele 
circuit geraakte meisjes met gedragsproblemen 
worden opvangen. Voor deze tienermeisjes is geen 

steun van overheidsorganisaties of andere NGO’s. 
De meisjes, opgroeiend in marginale 
omstandigheden, werden vaak slachtoffer van 
familiair geweld, vormen bendes, gebruiken drugs, 
roven of prostitueren om te overleven, en worden 
op heel jonge leeftijd moeder. 
Met een professioneel team worden de meisjes 
begeleid; ze moeten afkicken, krijgen medische 
zorg, leren gedragsnormen en aanpassing aan de 
maatschappij. Ze worden gestimuleerd om weer 
naar school te gaan. Om deze meisjes een kans te 
geven op een plaats in de arbeidsmarkt kunnen ze 
deelnemen aan een opleiding in de eigen 
handwerkplaats of bakkerij. Dat is zeer succesvol. 
95% van de meisjes die dit traject hebben 
doorlopen vindt werk en kan weer een eigen leven 
opbouwen. Echter de opleidingscapaciteit was  veel 
te beperkt.  
 

 
 
In 2012 hebben we, met bijdragen van de 
gemeenschap in Bennekom, een bedrag van 
€6100,- overgemaakt voor het kopen van o.a.          
4 naai- en 2 breimachines voor de handwerkplaats. 
Dat de meisjes goede kwaliteit leveren blijkt uit het 
feit dat ze een kwaliteitsakte hebben gekregen, 
waardoor ze hun producten kunnen exporteren en 
toetreden tot internationale organisaties die zich 

met eerlijke handel bezighouden. We verkopen hun 
producten ook in Bennekom, rond Sinterklaas. 
 

 
 
In 2013 konden we ENDA helpen met de inrichting 
van de computer- bibliotheek- speelruimte. 
Zodoende konden zij de kinderen scholen met 
betere didactische spellen en moderne 
hulpmiddelen.   
 
Het project voor straatkinderen in Riberalta, in het 
Amazonegebied. 
 
Vanaf  1999 hebben we ENDA ook financiële steun 
gegeven in Riberalta, een stad ver van de hoofdstad 
La Paz, dicht bij de Braziliaanse grens midden in het 
oerwoud. Daar is de gehele economie afhankelijk 
van de producten van het oerwoud en dan speciaal 
de oogst en verwerking van paranoten. Dit is een 
sterk seizoensgebonden activiteit waarvoor hele 
families het oerwoud in gaan. Dat betekent voor de 
jeugd geen scholing en grote delen van het jaar 
voor de ouderen geen inkomen.  
Daarom hebben we geïnvesteerd in nieuwe 
apparatuur voor de timmerwerkplaats in Riberalta. 
 



 
 
Onder goede begeleiding hebben jongeren zich op  
deze leerwerkplek kunnen voorbereiden op een 
baan in een van de houtbewerkingsbedrijven in 
Riberalta. Een aantal jongens heeft die weg 
inmiddels al met succes gevonden.  
 

 
 
 
 
 

Tevens hebben we geïnvesteerd in de opbouw van 
een tuinbouwproject. In samenwerking met een 
tuinbouwschool leren de jongeren daar veel over 
de inheemse plant- en boomsoorten en de teelt van 
groente en fruit. Zo zoekt de  organisatie ENDA 
steeds naar wegen om zoveel mogelijk kinderen op 
te vangen en te begeleiden naar een hoopvolle 
toekomst.   
 
 

 
 

Hoe kunt u hen helpen? 

Onze middelen zijn beperkt, maar zoals u heeft 
kunnen lezen bereiken we veel met een blijvende, 
gerichte inzet. We zijn in staat geweest om 100% 
van de ontvangen bijdragen naar de projecten te 
sturen.  Misschien kunt u helpen met een bijdrage 
of met het vinden van sponsors. 
 
 

 

 
Met hartelijke groet,  
namens de jongeren van ENDA en de groep voor 
Missie, Ontwikkeling en Vrede,   
 
Wilt u meer weten over het project?  
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te geven.  
Neem contact op met: 
Nelly Beerepoot-Commandeur,  
Hartenseweg 32,   Wageningen Hoog 
nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl  
 
Wilt u ons steunen? 
Uw giften zijn welkom op rek.nr.  
NL11 RABO 0307 0604 38 
 
t.n.v.  RK Parochie ZTB, inzake Bolivia, 
 Wageningen ** 
 
** (we gebruiken deze rekening vanwege de ANBI-status en  
om onze kosten zo laag mogelijk te houden) 
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