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Maart 2012. 
 
Geachte donateur,  
 
Dit jaar wordt weer een belangrijk jaar voor Stichting Hand. 
In de 7 jaar dat we nu actief zijn hebben we al vele mooie projecten 
gerealiseerd mede dankzij uw donaties. 
De evaluatie tijdens het bezoek aan Bolivia vorig jaar heeft ons 
geleerd dat de bouw van internaten daadwerkelijk bijdraagt aan een 
betere toekomst voor de kinderen in Bolivia. 
Onze doelstelling is en zal blijven:  
,,het helpen leggen van een basis voor de mensen in Bolivia van 
waaruit zij zelf kunnen werken aan een betere toekomst’’. 
 
Momenteel zijn er 7 gebouwen gerealiseerd door Stichting Hand, 
waar totaal ca 500 kinderen actief gebruik van maken en dus aan 
hun toekomst werken. 
En de medische post bewijst steeds weer hoe noodzakelijk het is dat 
lokaal een laagdrempelige medische basisvoorziening aanwezig is. 
Het onderhoud van de gebouwen komt voor rekening van de lokale 
bevolking, dit geldt ook voor het levensonderhoud van de kinderen 
die er wonen. De jaarlijkse controle leert dat alles goed geregeld is. 
Er is dus daadwerkelijk een goede basis gelegd. Doordat de lokale 
mensen zorg dragen voor de gebouwen en alles wat daar bij hoort, 
kunnen wij ons concentreren op de bouw van nieuwe internaten. 
 
Morochata: Het project waar we ons nu volledig op concentreren. 
Dit wordt het grootste internaat tot nu toe. Straks verblijven daar 
zo’n 220 kinderen. De bouw gaat erg voorspoedig dat kunt  u zien 
op de foto’s. 
 
In maart gaat Ad weer naar Bolivia. Het doel van zijn bezoek is: De 
bestaande projecten bezoeken en nagaan of alles loopt zoals destijds 
was afgesproken. En een handje meehelpen in Morochata. 
 
Velen van u steunen ons en staan achter ons beleid. Met name de 
directe en kleinschalige aanpak en dan toch grote projecten 
realiseren spreekt velen van u aan. 
We zijn dan ook vooral blij dat veel donateurs Stichting Hand onder 
de aandacht brengen bij anderen. En daar zijn we erg dankbaar 
voor. 
Heel hartelijk dank, mede namens de kinderen in Bolivia, voor al 
uw steun, support en donaties. 
 
Met vriendelijke groet,  
                                                                    
Ad Overdevest 010-5212453 
Marion Cornelissen 0297-282307 
Pascal Voorvelt 
www.stichtinghand.tk 
 
                

   De tekening van Morochata. 

De bouw in april 2011 

  De bouw in december 2011  

De bouw in augustus 2011 
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