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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 in de bijbel 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 als kinderen van Jezus Christus. 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 kindertehuis dat in een campus op een heuvel is gebouwd, is er een huis in de plaats 
Caranavi zelf waar de meeste tienerjongens wonen onder begeleiding. Een vergelijkbaar huis in 
Caranavi voor tienermeisjes is weer beschikbaar na herstelwerkzaamheden in 2018, maar is nog niet 
in gebruik door gebrek aan arbeidskrachten. De tienermeisjes wonen op dit moment nog bij de 
jongere kinderen in het kindertehuis. Verder is er een actief kinderdagverblijf in Caranavi, naast het 
huis voor tienermeisjes. Dit geeft ouders uit het dorp de gelegenheid te werken. 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 wordt een 
huis gehuurd aan de rand van de miljoenenstad La Paz en worden daar begeleid door een echtpaar. 
 

1.1 Personeel 
Het kindertehuis is ook in 2019 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 medewerkers in dienst voor het onderhoud aan de 
faciliteiten, voeding en inkoop. Verder zijn van overheidswege ook een verpleegkundige, een sociaal 
werkster, een psycholoog, een juridische medewerker en personeel voor de financiële administratie in 
dienst. Abdiel Corrales, de oudste zoon van Fidel en Charo houdt zich samen met Andrea bezig met 
de public relations en sociale media om bekendheid te geven aan het kindertehuis. Abdiel wordt 
hiervoor tijdelijk betaald vanuit de USA.  
De leiding over het jongenshuis is in handen van het echtpaar German & Maria. Marco en Isabel 
Choque hadden ook in 2019 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. De studenten in La Paz worden begeleid door Rene en Cathy. 
 

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. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vooraanstaande voorgangers van 
evangelische gemeenten in La Paz en mensen die bekend zijn met zendings-gedreven activiteiten. Zij 
hebben goede contacten met gemeenten in de Verenigde Staten van Amerkika. 
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. Verder is Waldo Yanez, voormalig hoofd van de trainingsschool, 
lid van dat bestuur. Gerben en Waldo zijn de voelsprieten van ons Nederlands bestuur om op een 
goede manier te communiceren in de Latino cultuur. Piet en Marijke Punt ondersteunen nog steeds 
zowel ons zendingsfonds als het stichtingsbestuur in Bolivia met adviezen. Zij reizen ook nog 
regelmatig naar Bolivia op eigen initiatief en eigen kosten.  
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1.5 Fondswerving 
In financieel opzicht is het werk in Bolivia nog steeds sterk afhankelijk van de fondswerving in 
Nederland. Vanaf 2016 zagen we de donaties vanuit met name de Verenigde Staten flink stijgen, 
nadat Fidel en Charo een fondswervingsreis hebben gemaakt. Deze reizen hebben ze inmiddels een 
aantal keer herhaald. 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, de 
toename van de kosten in levensonderhoud en de door de overheid verplicht gestelde werkers zoals 
een psycholoog, sociaal werker, 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 € 137.867,20  
Voor de exploitatiekosten van het Kindertehuis is een bedrag van € 121.170,65 overgemaakt.  
Deze kosten bevatten de dagelijkse verzorging en de scholing van de kinderen, de salarissen van het 
verzorgingspersoneel en onderhoud van transport en infrastructuur. Dit jaar zat daarin een gelabeld 
bedrag van € 10.000, dat was gereserveerd voor de aanleg van een nieuwe waterbron. De waterbron 
was namelijk t.g.v. aardverschuivingen ernstig beschadigd geraakt. 

 
2.1.2. Cashflowpositie 
Het jaarsaldo van onze rekening voor het kindertehuis bedroeg op 31 december 2019 € 36.605,57. 
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. 
Het totaal aan giften en overige inkomsten voor het Kindertehuis bedroeg dit jaar €  137.900,79 
Wanneer we de reguliere exploitatiekosten € 121.170,65 en de overheadkosten, zoals bankkosten, 
PR en reiskosten, totaal €  € 4.946,65, daarvan in mindering brengen dan bedraagt de cashflow  
€ 11.783,49.  
Het totaalbedrag aan reguliere giften was dit jaar € 520,63 minder dan in 2018. 
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KINDERTEHUIS           BALANS 2019  

Income Categories     Expense Categories   

Giften     Administratie €             361,62 

- Sponsor €    46.834,96   Bankkosten €          681,85  

- Gemeenten €    14.932,79   PR  €       1.791,52 

- Particulier €    57.757,03   Reiskosten naar Bolivia  €       2.111,66  

- Projecten €    17.142,42   Overboeking naar Bolivia   

- Studiefonds €      1.200,00    - t.b.v. Kindertehuis  €   121.170,65 

- Verkoop Jubileumboek €           21,60  - Saldo €      11.783,49 

Rente €           11,99     

Total Income Categories €  137.900,79   Total Expense Categories €   137.900,79 

       

          

Bank and Cash Accounts    01-01-2019  Bank and Cash Accounts     31-12-2019 

ING Zakelijk €      1.613,39    ING Zakelijk €        1.585,89  

ING Spaarrekening €    23.282,69    ING Spaarrekening €     35.019,68  

Creditcard €              -      Creditcard €              -    

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

        

Total Bank and Cash Accounts  €   24.822,08   Total Bank and Cash Accounts 
  
€     36.605,57 

       €     11.783,49 

 
 
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 € 5.457,68 aan giften ontvangen.  
Het totale banksaldo is geslonken naar een bedrag van € 12.149,25. Er is een bedrag van € 10.000 
overgemaakt voor de aanschaf van een pick-up, die nodig aan vervanging toe was. Daarnaast was er 
ook een begrotingstekort binnen de CEC, waarop het bestuur in Nederland heeft besloten om vanuit 
de reserves éénmalig een bijdrage van $ 10.000 (€ 9.350,00) te leveren. 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 2019  

Income Categories   Expense Categories  

Giften     Bankkosten   €          118,45  

Gemeente  €     2.000,00    Geldopname Macedonia   €          455,00  

Particulier  €     2.115,86    Overboeking naar CEC Bolivia   €     19.350,00 

Macedonia  €     1.165,00    Saldo  €    -14.482,57 

Studiefonds  €        165,00      

Rente  €          11,82       

Total Income Categories  €     5.457,68     Total Expense Categories   €       5.457,68 

        

        

Bank and Cash Accounts 1-1-2019   Bank and Cash Accounts      31-12-2019 

          

ING  €        362,94    ING  €          473,55  

ING Spaarrekening  €   26.268,88    ING Spaarrekening  €     11.675,70  

Total Bank and Cash Accounts  €   26.631,82   Total Bank and Cash Accounts  €     12.149,25  

         €    -14.482,57 

 
 

 

 
 
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.  
Het aantal sponsorouders is in 2019 toegenomen tot een totaal van 107 Ons streven is dat deze 
inkomstenbron de belangrijkste wordt van onze stichting, omdat sponsorouders betrokken zijn, bidden 
voor hun kinderen, er een persoonlijke band kan ontstaan en deze inkomsten vaak voor langere tijd 
bestendig zijn. Er kunnen meerdere sponsors per kind zijn en we hebben in 2019 de informatie brief 
voor sponsorouders verbeterd. Het sponsorbedrag is € 25 per maand. Nieuwe sponsorouders zijn dus 
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van harte welkom! Arie en Rosie Berkelaar hebben jarenlang de coördinatie van het sponsor 
programma gehad en hebben dit op een voortreffelijke manier gedaan. Zij hebben aangegeven deze 
taak te willen overdragen. We hebben Catharina Verheijen bereid gevonden de coördinatie over te 
nemen en wensen haar veel zegen bij deze taak.  

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 2019 hebben we een aantal veranderingen aangebracht op het gebied van public relations. De 
papieren nieuwsbrieven zijn vervangen door digitale nieuwsbrieven die per mail worden verstuurd. 
Een klein aantal post-adressen blijven papieren nieuwsbrieven ontvangen. De informatie kwam tot 
dusver vanuit persoonlijke contacten, maar in oktober 2019 zijn twee van onze bestuursleden op 
bezoek geweest in het kindertehuis en hebben we de nieuwsgaring direct gekoppeld aan Andrea 
Meneses. Zij sturen nu maandelijks verslagen over het wel en wee in Caranavi en twee-maandelijks 
een nieuwsbrief. Deze informatie wordt door ons in Nederland verwerkt tot een eigen nieuwsbrief. 
Tegelijkertijd wordt deze informatie ook in de VS verspreid onder de sponsors daar. Op deze manier 
krijgen we up-to-date informatie en is er een continue stroom van nieuws direct uit het kindertehuis. 
We versturen ook nog nieuwsflitsen per mail. Hierin komen meer urgente zaken die niet kunnen 
wachten op de 6-jaarlijkse nieuwsbrief. Tot slot verwijzen we zoveel mogelijk naar Facebook, 
Instagram, Twitter en Website van Casa de Esperanza zelf (www.hogarcasadeesperanza.org). Op 
hun website staat een link naar onze Nederlandse website www.casadeesperanza.nl 
 

6. VOORUITBLIK 
In ons beleidsplan streven we naar overdracht van verantwoordelijkheid van het project in Caranavi 
van Nederland naar Bolivia. Dit verloopt eigenlijk heel goed. 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. Daarnaast is de aansturing van public relations ook in Bolivia komen te liggen. Zij 
hebben moderne middelen zoals camera’s, computers en zelfs drones om goed materiaal op social 
media te zetten. Hiervan maken wij dankbaar gebruik richting onze achterban in Nederland. Tot slot, 
nemen Fidel en Mauricio ook initiatief om gebouwen goed te onderhouden en eigen inkomsten te 
genereren door het sportcentrum te verhuren, kokosnoot bomen te planten en kippen op te groeien. 
  
Het bestuur in La Paz is erg stabiel en eigenlijk niet veranderd sinds de start. Zij tonen betrokkenheid 
zo goed als dat kan vanuit de hoofdstad La Paz. We zijn nog steeds voorstander van toetreding van 
een vertegenwoordiger uit de VS tot het bestuur in Bolivia. We zijn verheugd dat Waldo Yanez nog 
steeds bereid is bestuurslid te blijven ondanks zijn eigen drukke bediening in Chili. Hij is een 
belangrijke communicator tussen de verschillende culturen en een geestelijk leider. Het bezoek van 
twee bestuursleden uit Nederland heeft de onderlinge relatie tussen Nederland en Bolivia goed 
gedaan. Een bemoediging en het tonen van betrokkenheid heeft nieuw vertrouwen gegeven dat 
Nederland zich hard wil maken om dit project zo lang mogelijk te blijven steunen. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Peter Comello 
Penningmeester 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.casadeesperanza.nl/
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OVERZICHT BESTUUR 
 
 
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  
 
 
Directie 
Fidel & Charito Corrales werkers Kindertehuis  
Andrea & Mauricio Meneses  werkers Kindertehuis 
Marco & Isabel Choque werkers Trainingsschool 


