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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. 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. Met behulp van Amerikaanse kerken
hebben we in februari 2017 een opvangtehuis kunnen openen in La Paz, waar jongens en meisjes
apart worden opgevangen tijdens hun studie.
In 2012 werd een start gemaakt met de bouw van een sportcentrum voor jongeren van Caranavi. De
eerste fase is gefinancierd door een actie van EO-Metterdaad. Begin 2014 is deze fase afgerond,
maar de afbouw is toen niet gecontinueerd vanwege onvoldoende financiële middelen. Aan het einde
van 2015 was er opnieuw een grote bijdrage van EO-Metterdaad beschikbaar gekomen waarmee
tenminste twee van de vier sportzalen afgebouwd kunnen worden. Op die manier kan het
sportcentrum alvast in gebruik worden genomen, gaan functioneren en inkomsten genereren. Met de
bouwwerkzaamheden is in het begin van 2016 gestart. Kort nadat de werkzaamheden waren
begonnen kregen we een tweede grote donatie van een andere zendingsorganisatie, Stichting
Zending Amazonas. Dankzij deze gift zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om de bouw
van het sportcentrum af te ronden. Gedurende het hele jaar 2016 en in de eerste helft van 2017 is er
gebouwd aan het sportcentrum, zodat het centrum feestelijk geopend kon worden tijdens de viering
van het 25-jarig jubileum van het kindertehuis.
1.1 Personeel
Het kindertehuis is ook in 2017 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 10 ‘tantes’, die functioneren als ouder op de woonunits van het kindertehuis, zorgen
zij voor het verzorgen, opvoeden en begeleiden van alle kinderen. Abdiel Corrales, de oudste zoon
van Fidel en Charo was jarenlang de rechterhand van Fidel en Charo, maar heeft dit werk
overgedragen aan 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.
Abdiel is nog wel betrokken bij het werk, maar 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 jarenlang in handen geweest van het echtpaar Rene & Katy. Zij
hebben dit werk in februari 2017 overgedragen aan het echtpaar German & Maria, die eerder al jaren
werkervaring hadden opgedaan in een ander christelijk kindertehuis. Rene en Katy zijn verhuisd naar
La Paz, waar zij de leiding hebben genomen over het nieuwe opvangtehuis voor studerende jongeren.
Marco en Maria Isabel Choque hadden ook in 2017 de leiding over de trainingsschool.
1.2 Accreditatie
De Boliviaanse overheid houdt toezicht over de kindertehuizen in het land en heeft in dat kader in
2015 en 2016 verschillende inspecties uitgevoerd. Aan de hand van deze inspecties zijn er
verschillende aanbevelingen gedaan en eisen neergelegd waar het kindertehuis aan moet voldoen om
door de overheid te worden geaccrediteerd. Hieraan is in 2016 door de leiding van het kindertehuis en
door het Boliviaanse bestuur hard gewerkt, wat tot gevolg had dat het kindertehuis in oktober al
voldeed aan de accreditatie-eisen, wat werd bevestigd door een officiële brief van de overheid. Als
gevolg van bureaucratie heeft het echter nog maanden geduurd voordat de officiële documenten
werden overhandigd. Dit is uiteindelijk gebeurd in juli 2017. Het kindertehuis werd door de inspecteurs
beoordeeld als een voorbeeld van hoe een kindertehuis zou moeten functioneren.
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1.3 Transportmiddelen
De slechte en grotendeels onverharde wegen blijven hun tol eisen van de auto’s van het kindertehuis.
Het gebrek aan goede voertuigen werd door het personeel ervaren als één van de grootste problemen
bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Gelukkig kwam er in 2017 een donatie vanuit de
USA, waarmee de aanschaf van een nieuwe terreinwagen gefinancierd kon worden. Deze auto is in
mei 2017 aangeschaft.
Een tweede pick-up truck, die eerder al was aangeschaft, heeft in 2017 als gevolg van ontbrekende
reserveonderdelen en technische problemen, die maar niet konden worden opgelost, werkeloos aan
de kant gestaan. Echter, in oktober/ november 2017 hebben Fidel en Charo een aantal kerken in de
USA bezocht, wat niet alleen heeft geleid tot nieuwe donaties, maar ook dat zij in de USA eindelijk de
benodigde onderdelen hebben kunnen aanschaffen om de auto te repareren. Daarmee zijn de
problemen met transportmiddelen momenteel weer opgelost.
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. In Augustus 2017 zijn
Piet en Marijke ook weer op bezoek geweest bij het kindertehuis, waarvan een verslag is opgenomen
in dit jaarverslag.
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. Daarnaast zijn er in 2016 verschillende ondersteunende
medewerkers in dienst gekomen 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.
In April 2016 zijn Fidel en Charo Corrales op uitnodiging van een Spaanstalige kerk opnieuw naar de
VS gereisd om daar te komen vertellen over het werk in Caranavi. Dit heeft, in combinatie met hun
eerdere reis aan het eind van 2015, zeker bijgedragen aan de toenemende inkomsten vanuit de VS.
Ons stichtingsbestuur en dat van Bolivia werken volledig onbezoldigd

2. REISVERSLAG BOLIVIAREIS 2017
2.1 Renovatie woonunit
Afgelopen zomer is er na twee jaar wederom een reis georganiseerd bestaande uit 25 personen,
waarvan 15 tieners en 10 volwassenen.
Deze groep heeft één van de woonunits van het kindertehuis volledig gerenoveerd en daarvan ook
een belangrijk deel van de kosten betaald.
Een groot aantal deelnemers is opnieuw gemotiveerd om dit prachtige werk te blijven ondersteunen
met als doel om deze Boliviaanse kinderen een goede toekomst te geven.
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2.2 25-jarige jubileum
De reis naar Casa de Esperanza stond dit jaar in het teken van het 25-jarige jubileum van het
kindertehuis Casa de Esperanza en het 20 -jarige jubileum van de discipelschapsstrainingsschool in
Caranavi in Bolivia.
Samen met de penningmeester waren we als driemanschap namens bestuur en achterban in
Nederland aanwezig op dit speciale gebeuren.
Eind augustus zijn er twee samenkomsten geweest die in het teken stonden van deze beide jubilea.
In de eerste plaats was de kerkelijke gemeente in Caranavi uitgenodigd op zondag 20 augustus om bij
het kindertehuis te gast te zijn en daar met elkaar een dankdienst te houden waarbij God gedankt is
voor Zijn zegen in de afgelopen 20/25 jaar. Er werd een feestelijke dienst gehouden. Ook is er
stilgestaan bij het ontstaan van Casa de Esperanza en met name dat God zelf hierin het initiatief nam
en mensen riep om naar Bolivia te komen. Na de dienst was er een maaltijd voor alle aanwezigen
gasten groot en klein, personeel en kinderen van het kindertehuis.
Op zaterdag 26 augustus is het officieel herdenkingssamenkomst gehouden waarbij overheid,
overheidsdiensten, medewerkers en relaties van het kindertehuis en de trainingsschool. Ook het
voltallige Boliviaanse bestuur was hierbij aanwezig alsmede een afvaardiging van het bestuur uit
Nederland. Ook waren er kinderen die het kindertehuis verlaten hebben die getuigden wat het
kindertehuis voor hen betekent heeft en dat zij daar God voor dankten.
Het bestuur in Bolivia maakte bekend dat het kindertehuis Casa de Esperanza door het ministerie van
de regering in La Paz benoemd is tot nationaal voorbeeld van alle kindertehuizen op het platteland.
Namens de burgemeester van Caranavi zijn de stichters van het kindertehuis en het huidige
directeursechtpaar van het kindertehuis onderscheiden met een bijzondere schriftelijke erkenning van
hun inspanningen ten gunste van wees- en achtergelaten kinderen in Bolivia.
Ook zijn namens het bestuur uit Nederland plaquettes overhandigd ter ere van beide jubilea die
opgehangen zullen worden op een goed zichtbare plaats.
Ook is gememoreerd dat er op dit jubilea al 70 kinderen het kinderenhuis verlaten hebben, even veel
als er nu kinderen wonen in het kindertehuis.
Totaal dus 140 kinderen die in Casa de Esperanza hun huis hebben gevonden of nu nog steeds
hebben.
Ook de trainingsschool heeft tussen de 600 en 80 studenten getraind met het doel dat jonge mensen
geestelijk dichter naar God zijn gegroeid.
2.3 Opening Sportcentrum
Ook op zaterdag 26 augustus is feestelijk het nieuwgebouwde sportcentrum geopend, waarbij alle
kinderen en personeel van het kindertehuis naar hartlust konden sporten, squash, volleybal en
zaalvoetbal.
De hoop is uitgesproken dat dit werk nog vele jaren tot zegen mag zijn speciaal ten gunste van de
kansarme kinderen zonder ouderlijke zorg in Bolivia.

3. 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.
3.1 Kindertehuis Bolivia
3.1.1 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 € 121.718.68. Daar bovenop komt nog een
totaalbedrag van € 48.943,28 ten bate van de projecten, zoals hieronder in de tabel omschreven.
Daarin springt het bedrag van de Zendingsreis Bolivia 2017 in het bijzonder bovenuit. Tijdens de
zendingsreis is door een particulier een bijzonder hoge gift gedaan voor zowel de training school
(JTS) als voor het kindertehuis zelf
Voor de exploitatiekosten van het Kindertehuis is een bedrag van € 109.705,48 overgemaakt. Deze
kosten bevatten de dagelijkse verzorging en de scholing van de kinderen, de salarissen van het
verzorgingspersoneel en onderhoud van transport en infrastructuur.
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3.1.2 Sporthal Caranavi
Na voltooiing van de bouw van het sportcentrum is naar de EO een financieel verslag verzonden. De
EO ging akkoord met de inhoud van dat verslag, waarop het zendingsfonds de resterende € 2.000 van
EO Metterdaad heeft mogen ontvangen. Het zendingsfonds had dat bedrag vanuit haar budget al
voorgeschoten voor de bouw.
3.1.3 Zendingsreis Bolivia 2017
In de periode van 30 juli 2017 t/m 22 augustus is een groep van 25 personen naar Caranavi afgereisd
om diverse klussen aan-, in- en rondom het kindertehuis te verrichten.
De deelnemers hebben uit eigen middelen de totale kosten van de reis aan het Zendingsfonds
betaald. Daarnaast heeft het Zendingsfonds t.b.v. deze zendingsreis nog extra bijzondere giften
ontvangen. De totale kosten van deze reis, inclusief de renovatiekosten, bedroeg € 70.486,09,
Ruim 72% van deze kosten is door de deelnemers zelf opgebracht. De overige 28% komt vanuit
bijzondere giften en nog een overschot uit de reis van 2015.
Van de Zendingsreis Bolivia 2017 is een afzonderlijk financieel verslag opgemaakt met daarin de
financiële verantwoording.

Boliviareis 2017
Income Categories
Betalingen van deelnemers
Diverse giften
Reisgeld 2015

€ 50.834,25
€ 19.167,92
€
483,92

Total Income Categories

€ 70.486,09

Expense Categories
Vliegtickets deelnemers
Visa kosten (Esta)
Retour te veel betalingen
Reis- verblijfskosten deelnemers
Klusgeld woonunit 2
Klusgeld CEC
Kosten entertainment kinderen
Diverse giften voor inventaris CdE
Extra Gift onderhoud CEC
Extra Gift onderhoud CdE
Restant overdracht aan CdE en CEC
Overige kosten (incl. valuta)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

33.148,10
257,07
170,00
14.104,21
4.298,20
1.532,56
326,73
2.855,38
6.725,64
5.571,79
1.292,99
203,42

Total Expense Categories

€

70.486,09

3.1.4. Cashflowpositie
Het jaarsaldo van het kindertehuis bedroeg op 31 december 2017 € 2.573,29. 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
€ 121.718,68. Wanneer we de reguliere exploitatiekosten € 107.980,48 en de overheadkosten, zoals
bankkosten, PR en Z&G-bijdrage, totaal € 3.004,87, daarvan in mindering brengen dan bedraagt de
cashflow € 9008,33. Het bedrag aan exploitatiekosten is in 2017 aanzienlijk lager in vergelijking met
2016. 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.
Het totaalbedrag aan reguliere giften was dit jaar € 1.297,69 meer dan in 2016.
Het totale banksaldo in Nederland bedroeg op 31 december 2017 € 35.096,34, Zodra er voldoende
saldo aanwezig is zal $ 50.000 naar het kindertehuis worden overgemaakt.
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BALANS 2017

KINDERTEHUIS
Income Categories
Giften
- sponsor
- gemeenten
- particulier

46.910,00
11.865,87
62.942,81

Expense Categories
Administratie
Bankkosten
PR
Z&G-bijdrage

€
€
€

€
€
€
€

Projecten KTH
- Boliviareis Piet en Marijke Punt
- Studiefonds
- Daken
- Gift JTS (CEC)
- Sporthal Caranavi (EO-actie)
- Verkoop Jubileumboek
- Zendingsreis Bolivia 2017

€
€
€
€
€
€
€

180,42
3.968,34
5.200,00
5.050,00
2.000,00
20,00
32.524,52

Overboeking naar Bolivia
- t.b.v. Kindertehuis
- Projecten
- Studiefonds
- t.b.v. Transport (CEC)
- Boliviareis Piet en Marijke
- Zendingsreis Bolivia 2017

€ 107.980,48
€
5.091,28
€
5.055,11
€
5.000,00
€
3.103,21
€ 38.954,07

Rente

€

100.35

Total Income Categories

€ 170.762,31

Total Expense Categories
Grand Total

€ 168.189,02
€
2.573,29

Bank and Cash Accounts
ING Zakelijk
ING Spaarrekening
Creditcard
Z&G

€
€
€
€

1-1-2017
188,47
32.408,58
-74,00

Bank and Cash Accounts
ING Zakelijk
ING Spaarrekening
Creditcard
Z&G

€
€
€
€

31-12-2017
1.561,41
33.508,93
26,00

Total Bank and Cash Accounts

€ 32.523,05

€
€

35.096,34
2.573,29

Total Bank and Cash Accounts

84,24
603,68
1.836.95
480,00

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 er naar 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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3. 2 Trainingsschool
De trainingsschool heeft ook het afgelopen jaar nog kunnen voorzien in haar eigen dagelijkse
onderhoudskosten. De Trainingsschool heeft het afgelopen jaar € 3.3777 aan giften ontvangen.
Op verzoek van het bestuur van de Trainingsschool is een bedrag van $ 5.000 overgeboekt om de
begroting aldaar weer op orde te brengen. Er is een bedrag van $ 1.650 overgemaakt om de
vloertegels in de (JTS) woning van Marco te leggen. Verder is een bedrag van € 350 overgemaakt
t.b.v. Macedonia, omdat zij dat bedrag kreeg voorgeschoten vanuit de CdE kas in La Paz.
Het totale banksaldo is verder gedaald € 22.341,23. 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 2017

Income Categories
Giften
Gemeente
Particulier
Macedonia
Gift via KTH
Rente

€
€
€

528,60
2.099,00
1.150,00

€

15,96

Total Income Categories

€

3.793,56

Total Expense Categories
Grand Total

1-1-2016

Bank and Cash Accounts

Bank and Cash Accounts

Expense Categories
Bankkosten
Administratie
Geldopname Macedonia
Overboeking Bolivia (via KTH)

31-12-2017
€

177,21

€
€

1.496,59
6.214,54

€
€

7.888,34
4.094,7831-12-2017

ING
ING Spaarrekening

€
686,01
€ 25.750,00

ING
ING Spaarrekening

€
€

750,27
21.590,96

Total Bank and Cash Accounts

€ 26.436,01

Total Bank and Cash Accounts

€
€

22.341,23
4.094,78-
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4. SPONSORPLAN
Ook dit jaar zijn er weer diverse mutaties geweest in het kindertehuis. Bij de start van 2016 waren er
66 kinderen in Casa de Esperanza. Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer een aantal tieners
vertrokken. Negen in totaal. Ook zijn er 14 sponsorouders vertrokken. Per 31/12 was dus de stand 57
kinderen en 116 sponsorouders. Per 1 januari jl. zijn er weer 4 kinderen binnengekomen en komt er

binnenkort weer een sponsorouder bij. Daarover meer in het jaarverslag van volgend jaar.
5. 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.

6. PUBLIC RELATIONS
In 2017 hebben we weinig veranderd op dit gebied. Sponsorouders ontvangen nog steeds een keer
per jaar persoonlijke post van hun sponsorkind. Alle ondersteuners ontvangen twee 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 2-jaarlijkse nieuwsbrief. De informatie van de
nieuwsbrief en nieuwsflits wordt ook zoveel mogelijk gedeeld via de website
(www.casadeesperanza.nl). Het tijdschrift ‘Zending en Gemeente’ van de gelijknamige stichting biedt
ook nog steeds ruimte om informatie te delen over het kindertehuis. Laatst was er een mooi artikel
gewijd aan de ingrijpende hart operatie van Paniel. Doordat Piet en Marijke geen actieve zendelingen
meer zijn die bij Zending en Gemeente zijn aangesloten, zal de aandacht voor Casa de Esperanza
waarschijnlijk beperkt worden tot een klein stukje. Zij zijn door de stichting hiervan op de hoogte
gesteld.
In het kader van de werving voor nieuwe zendingswerkers en vrijwilligers in Caranavi hebben we in
2017 geprobeerd een artikel te krijgen in het maandblad ‘Opwekking’. Doel was om het 25-jarig
jubileum van het kindertehuis aandacht te geven en tegelijkertijd op te roepen voor nieuwe
zendingswerkers. Na enkele contacten met de redactie via Kees Goedhart is besloten geen stuk in te
sturen. Hun voorkeur ging uit naar een algemeen stuk waarin aandacht voor ‘opvolging van
zendingsprojecten’ centraal zou staan.
Een belangrijk aspect bij de informatie voorziening is de privacy van de kinderen. Tot nu toe hadden
we geen beperkingen voor wat betreft het verspreiden van informatie over de kinderen. Hun
achtergrond en beroerde situatie waardoor ze opgenomen moesten worden in het kindertehuis. Ook
via social media en op onze website was zulke informatie gekoppeld aan een naam beschikbaar. In
2017 vond er echter een incident plaats in een andere kindertehuis in Bolivia, waardoor de overheid
zeer strikt is geworden in bescherming van privacy van kinderen. Natuurlijk speelt hier een goede
naam van het land ook een belangrijke rol. Wij hebben als consequentie hiervan de regel ingevoerd
dat op social media en op internet geen achtergrond informatie gekoppeld aan een naam meer wordt
gepubliceerd. Dit is ook duidelijk gemaakt aan alle sponsorouders en is opgenomen in de het
sponsorplan dat alle nieuwe sponsorouders krijgen.
We zijn als bestuur nog steeds op zoek naar een vrijwilliger in Nederland die ons kan helpen met de
PR. Hoe kunnen we als stichting de PR toekomst bestendig maken? Moeten we helemaal af van de
papieren Nieuwsbrief? Hoe houden we onszelf goed op de hoogte van gebeurtenissen in Caranavi?
Hoe stemmen we de verschillende nieuws kanalen goed op elkaar af? We gaan hier in 2018 verder
mee aan de slag.
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7. 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 totaal overzicht
en de eind verantwoordelijkheid 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 en polsen bij contacten in de VS.
Tot slot, willen we het aantal sponsorouders uitbreiden. Er zit een stijgende lijn in dit aantal en dat is
belangrijk omdat sponsorouders continuiteit 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
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