Zendingswerkers gezocht
Jezus dienen met je handen uit de mouwen

In het dorp Caranavi ligt een kinderdorp dat door een Nederlands echtpaar is gebouwd, midden in de
bergen van het Zuid-Amerikaanse land Bolivia. Dit ‘huis van hoop’ (Casa de Esperanza) is een thuis voor
kinderen die zonder ouders moeten opgroeien en een getuigenis van onze Here Jezus voor de rest van
hun leven. Dit kinderdorp is uitgegroeid tot een groot project met bijbel-trainingsschool, tienerhuis,
kinderdagverblijf en sportcentrum.
Het doel van al deze activiteiten:
‘het bekend maken van onze levende hoop, Jezus Christus, in het leven van deze mensen in nood’

Wat is ‘Casa de Esperanza’?
Op de berghelling in Caranavi, Bolivia, staat het kinderdorp ‘Casa de
Esperanza’ met zes woon-units waar zeventig kinderen kunnen
wonen. Elke woon-unit wordt geleid door tantes en het hele
kinderdorp staat onder leiding van het Boliviaanse echtpaar Fidel en
Charito. Het terrein heeft sportvelden, keukenfaciliteiten en
kantoren. Verder is er vlakbij in het dorp Caranavi een jongerenhuis
voor tieners, een kinderdagverblijf en een sportcentrum.

Wat is ons verlangen?
Het project is opgezet door Piet en Marijke Punt in 1992. Zij zijn tien jaar geleden teruggekomen naar
Nederland en hebben hun taken overgedragen aan het Boliviaanse echtpaar Fidel en Charito. Samen
met zo’n twintig werkers (pedagoog, huis-tantes, directeur bijbelschool en andere zendingswerkers)
geven zij nu leiding aan dit project. Het is ons grote verlangen dat de verbinding met Nederland levend
blijft, niet alleen door financiële steun en gebed, maar ook door Nederlandse christenen ter plekke
werkzaam te hebben. Wij kunnen dit project niet aan zijn lot overlaten.
Wie zoeken wij?
Er zijn altijd verschillende vacatures voor mensen die een aantal jaar hun handen uit
de mouwen willen steken. Mensen met een dienstbaar hart en gedreven door de
liefde van Jezus. Aantal voorbeelden op dit moment zijn: beheerders van het
sportcentrum, pioniers voor kinderdagverblijf, jongerenwerkers, etc. Je komt te
werken in een Spaanssprekend team van mensen. Eigen achterban en thuisfront
commissie is noodzakelijk.
Verdere informatie
Website: www.casadeesperanza.nl
Voorzitter Nederlands bestuur ‘Casa de Esperanza’: Thorbald van Hall, t.vanhall@hetnet.nl.

