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1. ALGEMEEN 
Het Zendingsfonds heeft sinds januari 1987 Piet en Marijke Punt gesteund in hun missie om in Bolivia 
met woord en daad getuigen te zijn van hun christelijk geloof. Piet en Marijke zijn in 1992 net buiten 
het stadje Caranavi begonnen met de bouw van kindertehuis ‘Casa de Esperanza’, waarin op dit 
moment in totaal tussen de 65 en 70 kinderen een thuis hebben gevonden. Daarnaast hebben zij een 
trainingsschool gesticht, waarin onderwijs wordt gegeven aan jongvolwassenen. Dit project valt ook 
onder de verantwoordelijkheid van het zendingsfonds. Het doel van de opvang van de kinderen is hen 
een hoopvolle toekomst te geven zowel in maatschappelijk opzicht als ook in geestelijk opzicht door 
hen op te voeden met het christelijk geloof. De kinderen die in het kindertehuis wonen zijn kinderen 
zonder ouders of ouders die niet in staat zijn om hun kinderen te verzorgen. De opvang gaat altijd in 
overleg met de plaatselijke kinderbescherming.  
Naast het kinderdorp waar de jongere kinderen wonen, verblijven de meeste tienerjongens in een 
apart huis in het nabijgelegen stadje Caranavi. Een vergelijkbaar huis voor tienermeisjes is in 2017 
gesloten aangezien het huis bouwtechnisch eerst een grondige opknapbeurt nodig heeft. In 2018 is 
begonnen met het herstelwerk aan dit gebouw. De tienermeisjes wonen sindsdien bij de jongere 
kinderen in het kinderdorp. Na het afronden van de middelbare school, als de jongeren ongeveer 18 
jaar oud zijn, verlaten ze het kindertehuis. Veel jongens moeten dan eerst in militaire dienst. Sommige 
jongeren zoeken gelijk werk en anderen slagen erin om te gaan studeren aan de universiteit in de stad 
La Paz. Voor deze laatste groep was er tot voor kort geen goede opvang en ondersteuning geregeld. 
 

1.1 Personeel 
Het kindertehuis is ook in 2018 geleid door het echtpaar Fidel en Charo Corrales, een trouw en 
toegewijd echtpaar dat deze taken van Piet en Marijke Punt hebben overgenomen bij hun vertrek in 
2006. Samen met 12 ‘tantes’, die functioneren als ouder op de woonunits van het kindertehuis, zorgen 
zij voor het verzorgen, opvoeden en begeleiden van alle kinderen. Fidel en Charo worden in hun werk 
geassisteerd door het echtpaar Mauricio en Andrea. Zij hebben in het verleden ook leidinggegeven 
over de trainingsschool en zijn dus goed bekend met het werk en de mensen in Caranavi. Naast 
bovengenoemde medewerkers zijn er nog 10 medewerkers in dienst voor het onderhoud aan de 
faciliteiten, inkoop, een verpleegkundige, een sociaal werkster, een psycholoog, een juridische 
medewerker en personeel voor de financiële administratie.  
Abdiel Corrales, de oudste zoon van Fidel en Charo houdt zich bezig met de fondswerving en het 
onderhouden van contacten met kerken in Bolivia en in de USA. Abdiel wordt hiervoor ook betaald 
vanuit de USA.  
De leiding over het jongenshuis is in handen van het echtpaar German & Maria. 
Marco en Maria Isabel Choque hadden ook in 2018 de leiding over de trainingsschool, waar jongeren 
vanuit het hele land (en soms ook uit andere landen) gedurende een aantal weken kunnen komen 
voor het ontvangen van bijbelstudie en bemoediging.  
 

1.2 Accreditatie 
De Boliviaanse overheid houdt toezicht over de kindertehuizen in het land en voert in dat kader 
regelmatig inspecties uit. Mede door de aanwezigheid van eerdergenoemde professionele zorg, 
voldoet het kindertehuis aan de accreditatie-eisen van de overheid en van de lokale 
kinderbescherming. Het kindertehuis is door de overheid beoordeeld als een voorbeeld van hoe een 
kindertehuis zou moeten functioneren. 

 

1.4 Bestuur 
Het kindertehuis en de trainingsschool van Casa de Esperanza zijn onderdeel van een lokale 
Boliviaanse stichting, welks bestuur ondersteund wordt door een uitvoerend comité. Dit comité werft 
lokaal fondsen voor het kindertehuis, zoals studiefondsen bij banken, en verzorgt pr-activiteiten. Het 
uitvoerend comité ondersteunt het directeurs echtpaar en neemt werk uit handen van het bestuur.  
Onze Nederlandse stichting ‘zendingsfonds Punt Bolivia’ heeft een volledig Nederlands bestuur en is 
verantwoordelijk voor het genereren van financiële ondersteuning en gebedsondersteuning van het 
project Casa de Esperanza. Ons Nederlandse bestuurslid Gerben Brandsema is tevens formeel lid 
van het stichtingsbestuur in Bolivia. Hoewel Piet en Marijke Punt inmiddels met pensioen zijn en hun 
formele taken hebben overgedragen, ondersteunen zij nog steeds zowel het Zendingsfonds als het 
stichtingsbestuur in Bolivia met adviezen. Ook vervullen zij nog een belangrijke rol om het werk van 
Casa de Esperanza binnen Nederland te promoten en te vertegenwoordigen.  
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1.5 Fondswerving 
In financieel opzicht is het werk in Bolivia nog steeds sterk afhankelijk van de fondswerving in 
Nederland. In 2016 mochten we echter ook zien dat de donaties vanuit met name de Verenigde 
Staten flink zijn toegenomen. Ondanks deze extra steun blijven de kosten sneller stijgen dan de groei 
in inkomsten. Dit is een gevolg van de door de overheid opgelegde jaarlijks salarisverhogingen en de 
toename van de kosten in levensonderhoud. Er zijn verschillende ondersteunende medewerkers in 
dienst om aan de wettelijke eisen van de Boliviaanse overheid te kunnen blijven voldoen. Dit betreft 
een Psycholoog, Sociaal werkster, Psycho-pedagoog, Boekhouder en een juridisch medewerker. 
Ons stichtingsbestuur en dat van Bolivia werken volledig onbezoldigd 

2. FINANCIEEL 

 
Bij het financieel beheer wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen de inkomsten en uitgaven ten 
behoeve van het Kindertehuis en de Trainingsschool. Beide vallen onder de statutaire doelstellingen 
van de stichting Zendingsfonds Familie Punt. 
 

2.1 Kindertehuis Bolivia  
 

2.1.1 Inkomsten versus uitgaven 
De tabel op de volgende bladzijde toont de inkomsten en uitgaven voor het Kindertehuis. Het totaal 
van de giften voor het Kindertehuis bedroeg dit jaar € 120.650,02  
Voor de exploitatiekosten van het Kindertehuis is een bedrag van € 128.488,15 overgemaakt. Deze 
kosten bevatten de dagelijkse verzorging en de scholing van de kinderen, de salarissen van het 
verzorgingspersoneel en onderhoud van transport en infrastructuur. 

 
2.1.2. Cashflowpositie 
Het jaarsaldo van onze rekening voor het kindertehuis bedroeg op 31 december 2018 € 24.822,08. 
Dat positieve jaarsaldo is vooral te danken aan enkele bijzonder hoge giften van particuliere 
donateurs, waarvoor het Zendingsfonds en vooral het kindertehuis bijzonder dankbaar zijn. 
Zoals onder 3.1.1. vermeld bedroeg het totaal aan giften voor het Kindertehuis dit jaar  
€  122.979,92. Wanneer we de reguliere exploitatiekosten € 128.488,15 en de overheadkosten, zoals 
bankkosten, PR en Z&G-bijdrage, totaal €  € 2.672,79, daarvan in mindering brengen dan bedraagt de 
cashflow € -8.181,02. Het bedrag aan exploitatiekosten is in 2018 aanzienlijk hoger in vergelijking met 
2017. Dat komt omdat het Zendingsfonds voor het einde van het boekjaar 2017 nog onvoldoende 
baten had om een overboeking van $ 50.000 te kunnen voeren. Dat bedrag wordt doorgaans als 
ondergrens aangehouden vanwege de bankkosten. De overboeking is toen verplaatst naar begin 
2018, nadat daarvoor voldoende saldo was bereikt, .  
Het totaalbedrag aan reguliere giften was dit jaar € 2.363,22 minder dan in 2017. 
Het totale banksaldo in Nederland bedroeg op 31 december 2017 € 24.822,08, Zodra er voldoende 
saldo aanwezig is zal weer $ 50.000 naar het kindertehuis worden overgemaakt.  
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KINDERTEHUIS           BALANS 2018  

Income Categories     Expense Categories   

Giften     Administratie €             101,55 

- sponsor €    5.2062,28   Bankkosten €          567,20  

- gemeenten €    10.195,64   PR  €       1.764,04 

- particulier €    57.097,54   Z&G-bijdrage  €          240,00  

- Studiefonds €      1.264,56    Overboeking naar Bolivia   

- Gift JTS (CEC) €           30,00   - t.b.v. Kindertehuis  €   128.488,15 

- Verkoop Jubileumboek €         203,00  - Saldo €     -10.274,26 

Rente €           33,66     

Total Income Categories €  120.886,68   Total Expense Categories €   120.886.68 

       

          

Bank and Cash Accounts    01-01-2018  Bank and Cash Accounts     31-12-2018 

ING Zakelijk €      1.561,41    ING Zakelijk €        1.613,39  

ING Spaarrekening €    33.508,93    ING Spaarrekening €     23.282.69  

Creditcard €              -      Creditcard €              -    

Z&G €           26,00   Z&G €            -74,00 

          

Total Bank and Cash Accounts  €   35.096,34   Total Bank and Cash Accounts 
  
€     24.822,08 

       €     -10.274,26 

 
 
Om in Bolivia een sluitende begroting te bereiken is het nodig dat het bestuur in Bolivia een 
taakstellende begroting voor de dagelijkse uitgaven wordt opgelegd. In deze begroting wordt ervan uit 
gegaan dat het bestuur in Bolivia moet streven naar een groeiend aandeel van inkomsten vanuit 
plaatselijke ondersteuners (privé en kerkelijke gemeenten). Dit aandeel bedraagt momenteel circa 
10% van de begroting voor dagelijkse onderhoudskosten. Er is in deze begroting geen ruimte voor 
investerings- en vervangingsprojecten. Deze worden bekostigd met de opbrengst van specifiek 
daarop gerichte sponsoracties. Het Zendingsfonds streeft ernaar om jaarlijks totaal $ 150.000 over te 
maken naar het bestuur in La Paz, te verdelen in drie tranches van elk $ 50.000, voor de reguliere 
exploitatie van het kindertehuis. De koers van de Amerikaanse Dollar is sterk van invloed voor het 
Zendingsfonds om al dan niet het jaarlijks streefbedrag te behalen.  
Wij zijn alle donateurs bijzonder dankbaar voor hun giften en beseffen daarbij dat dit werk een 
geloofszending is en blijft. 
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2. 2 Trainingsschool 
De trainingsschool heeft ook het afgelopen jaar nog kunnen voorzien in haar eigen dagelijkse 
onderhoudskosten. De Trainingsschool heeft het afgelopen jaar € 5.583 aan giften ontvangen.  
Het totale banksaldo is gestegen naar € 26.631,82. Dit is nog steeds een goede buffer voor de 
toekomst. Omdat ook voor de trainingsschool geldt dat de kosten jaarlijks toenemen, blijft de 
verwachting dat de komende jaren de trainingsschool een beroep zal moeten doen op ondersteuning 
vanuit Nederland. 
De giften voor Macedonia zijn specifieke giften ten behoeve van het levensonderhoud van een 
zendingsgezin dat in Zuid Bolivia werkzaam is. 
 

JONGERENTRAININGSSCHOOL                BALANS 2018  

Income Categories   Expense Categories  

Giften     Bankkosten   €         127,93  

Gemeente  €     1.700,00    Administratie    

Particulier  €     2.633,00    Geldopname Macedonia   €      1.192,40  

Macedonia  €     1.250,00    Saldo  €      4.290,59 

Gift via KTH        

Rente  €          27,92       

Total Income Categories  €     5.610,92     Total Expense Categories   €      5.610,92 

        

        

Bank and Cash Accounts 1-1-2018   Bank and Cash Accounts 31-12-2018 

          

ING  €        750,27    ING  €         362,94  

ING Spaarrekening  €   21.590,96    ING Spaarrekening  €    26.268,88  

Total Bank and Cash Accounts  €   22.341,23   Total Bank and Cash Accounts  €    26.631,82  

         €      4.290,59 

 
 

 

 
 
3. SPONSORPLAN 
Met het sponsorplan geven we de mogelijkheid voor de sponsorouders om direct betrokken te zijn bij 
de kinderen die zij ondersteunen met hun geld en hun gebed voor de kinderen. In het afgelopen jaar 
zijn 18 nieuwe kinderen in het kindertehuis opgenomen en 7 jongvolwassenen hebben het 
kindertehuis verlaten om zelfstandig verder te gaan met een vervolgstudie of werk. Een netto toename 
dus van 11 tot een totaal van 68 kinderen aan het einde van het jaar. 
Het aantal sponsorouders is helaas afgenomen van 116 tot 93. Gelukkig zijn er wel verschillende 
sponsors die meerdere kinderen sponsoren want we hebben eigenlijk 4 sponsors van € 25 per maand 
voor elk kind nodig om de kosten te kunnen dekken. Dat aantal ligt nu op gemiddeld 2,3 per kind. 
Nieuwe sponsorouders zijn dus van harte welkom! 
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4. INFORMATIE SPONSORS 
Elk jaar in de maand mei worden alle sponsors geïnformeerd over het wel en wee van het door hen 
gesponsorde kind. Een korte beschrijving en een recente foto wordt naar hen toegestuurd. In 
december krijgen alle sponsors een persoonlijk berichtje en een kaartje van de kinderen.  
 

5. PUBLIC RELATIONS 
In 2018 hebben we weinig veranderd op dit gebied. Sponsorouders ontvangen nog steeds een keer 
per jaar persoonlijke post van hun sponsorkind. Alle ondersteuners ontvangen vier keer per jaar een 
nieuwsbrief per post. Daarnaast is er de nieuwsflits, die per mail wordt verstuurd. Hierin komen meer 
urgente zaken die niet kunnen wachten op de 4-jaarlijkse nieuwsbrief. De informatie van de 
nieuwsbrief en nieuwsflits wordt ook zoveel mogelijk gedeeld via de website www.casadeesperanza.nl 
 

6. VOORUITBLIK 
Ons beleidsplan voor de komende 5 jaar laat zien dat de overdracht van verantwoordelijkheid van het 
project in Caranavi van onze stichting naar het Boliviaanse bestuur in La Paz goed verloopt. Er zijn 
meerdere fondsen uit de Verenigde Staten verworven door Fidel en Charito en deze contacten met 
gemeenten lijkt stabiel te verlopen. Hierdoor heeft het Boliviaanse bestuur meerdere 
inkomstenbronnen. Dit heeft een groot voordeel, omdat risico gespreid wordt en het totaaloverzicht en 
de eindverantwoordelijkheid bij hun komt te liggen. Aanvullende inkomsten waren sowieso hard nodig 
vanwege stijgende uitgaven van afgelopen jaren. Op deze manier kunnen noodzakelijke uitgaven ook 
gedaan worden en is er een sluitende jaar rekening. 
Een belangrijke consequentie van deze ontwikkeling is dat wij onderdeel gaan uitmaken van een 
grotere kring van sponsors, waaronder een aantal uit de VS. Als bestuur zijn we voorstander om dan 
ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid meer te spreiden. We zouden hierbij kunnen denken aan 
deelname van een Amerikaan vanuit een betrokken gemeente in de VS aan het Boliviaans bestuur. 
We zullen dit binnenkort gaan bespreken met het bestuur. In juni 2018 is onze voorzitter in de VS 
geweest voor gesprekken met de stichting Bolivia Mission Foundation, welke inmiddels een grote 
bijdrage heeft in ondersteuning van Casa de Esperanza. We willen deze contacten warm houden en 
meer coördinatie voeren op losse ondersteunende projecten. Hiervoor zal er een betere 
communicatielijn moeten worden opgezet tussen Bolivia, VS en Nederland. 
 
Tot slot, willen we het aantal sponsorouders uitbreiden. Er zit een stijgende lijn in dit aantal en dat is 
belangrijk omdat sponsorouders continuïteit bieden en ook persoonlijk betrokken zijn bij de kinderen 
en voor hun bidden. We hebben ontdekt dat het werven van nieuwe sponsorouders goed lukt als er 
door Casa-betrokkenen in hun kerkelijke gemeente opgeroepen wordt sponsorouder te worden en 
daarbij een A4’tje met informatie over een kind gegeven wordt. Dit is laagdrempelig en persoonlijk. 
Komend jaar zal deze actie doorgezet worden. Hopelijk worden sponsorouders een belangrijke 
inkomstenbron voor de komende jaren. 
 
Namens het bestuur, 
 
Peter Comello 
Penningmeester 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.casadeesperanza.nl/
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OVERZICHT BESTUUR EN UITVOEREND COMITÉ 
 
 
Bestuur stichting Zendingsfonds Punt Bolivia   
Thorbald van Hall  voorzitter   
Peter Comello secretaris/penningmeester 
Patrick Brunn  public relations  
Gerben Brandsema  contact Bolivia 
 
Lokaal bestuur Bolivia  
Johnny Dueri  voorzitter  
Ivan Burke  vicevoorzitter  
David Archondo  penningmeester     
Jorge del Castillo  pastoraal    
Mabel Burke secretariaat  
John Donhowe  lid      
Carmina Donhowe lid 
Waldo Yanez  lid  
Gerben Brandsema  vertegenwoordiger NL-bestuur  
 
Ondersteunend uitvoerend comité Bolivia 
Andrea & Mauricio Meneses public relations   
Mabel Burke  lid 
Arnaldo Jimenez lid 
Adriana Troche lid 
 
Directie 
Fidel & Charito Corrales beheerder Kindertehuis  
Marco Choque beheerder Trainingsschool 


