December 2018.
Geachte donateur,
Stichting Hand
Grote Beer 1,
2665 WK Bleiswijk
Rekeningnummer
NL45 RABO 0106 2760 34

Het internaat in Ramadas

Internaat Padre Crispin Borda.

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. En hebben we maar liefst twee projecten overgedragen aan de
lokale bevolking.
Ramadas:
Enkele jaren geleden zijn we al benaderd door de lokale bevolking uit
Ramadas om een internaat te bouwen, samen met pater Crispin zijn we
enkele malen daar geweest.
Helaas is pater Crispin in 2016 overleden, maar de contacten met de
lokale mensen bleef.
Vorig jaar zijn we gestart met de bouw en samen met de lokale mensen is
het internaat in november officieel overgedragen. Dat was een groot
feest. Het internaat draagt de naam Padre Crispin Borda.
De kinderen en hun ouders:
Straks kunnen hier ca. 70 jongens en meisjes werken aan hun betere
toekomst. De meeste kinderen zullen in de weekenden naar huis gaan
maar sommige blijven enkele weken. Voor alle kinderen die op het
internaat verblijven geldt dat de afstand van huis naar school meer dan
twee uur lopen is en die afstand moet ook nog overbrugt worden over
veelal onbegaanbare wegen en of paden. De kinderen moeten een kleine
bijdrage leveren voor hun verblijf op het internaat, dit in de vorm van
bijvoorbeeld aardappels of iets dergelijks. Mede dankzij uw bijdrage en
de arbeid van de ouders kan het internaat in gebruik genomen worden.
Cala Villca:
Cala Villca is een dorpje hoog op de Altiplano in Bolivia en ver weg van
de bewoonde wereld. De mensen leven daar in zeer primitieve
omstandigheden, houden lama’s en momenteel is quinoa een belangrijke
bron van inkomsten. De verbouw van quinoa zorgt er onder anderen voor
dat de mensen niet naar de grote stad trekken maar juist in Cala Villca
blijven. Het werk op het land kost veel tijd en het hele gezin helpt mee.
De jonge gezinnen hebben vaak meer dan 6 kinderen en hebben vorig jaar
om een kinderdagverblijf gevraagd. Door de samenwerking met de
ouders was dit verblijft heel snel klaar en konden we overdragen
Het draagt de naam Estrellita.

De kinderen van Cala Villca

Het komend jaar:
In Mara Mara en dorpje nabij Cala Villca wordt een identiek
kinderdagverblijf gebouwd.

2019
Wij wensen u ook namens de ouders en de kinderen fijne
feestdagen en een gezond 2019.

Een feestelijke overdracht.
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