
Child aid - Ovezande - 21 augustus 2020.  

Beste allemaal

Het is alweer enige tijd geleden sinds de eerste corona maatregelen ook in 
Bolivia van kracht zijn gegaan. We zijn uiteraard geschokt door deze 
pandemie en wat het allemaal voor zoveel mensen teweeg brengt. 

Op dit moment zijn de regels versoepeld in Bolivia maar tot voor kort waren de 
regels er strenger dan in Nederland. Behalve1,5 meter afstand houden is er 
bijvoorbeeld een avondklok en rijdt het openbaar vervoer niet. Ook is het 
dragen van mondkapjes verplicht op straat en in het openbaar vervoer. Er mag 
alleen gereisd worden op een aangewezen dag volgens het laatste cijfer van 
het carnet (Identiteitsbewijs). 

Voor ouderen geldt (helaas dus ook voor Henrike ) dat ze beperkt van hun 
eigen terrein af mogen, één uur per dag. 
Voor Henrike betekent dat ze voor zolang de regels gelden alleen op 
vrijdagochtend mag reizen en om 12:00 uur in de middag weer terug moet 
zijn. (er rijden trufi’s, een soort taxibus die alleen met toestemming v/d 
plaatselijke autoriteiten op afspraak rijden). 

Door de beperking van de vervoer maatregelen worden er in 
El Carmen ook veel minder verse producten aangeleverd uit 
b.v. Santa Cruz de la Sierra, zoals groenten en fruit.
Gelukkig kan Henrike (foto rechtsboven) af en toe met 
toestemming van de plaatselijke politie afreizen naar Puerto 
Suarez om inkopen te doen en geld op te nemen bij een van 
de banken in P.S.  In het dorp El Carmen zelf is er bij de 
bank geen pinautomaat aanwezig om contant geld af te 
halen om daarmee alle betalingen te doen.

Volgens de laatste berichten zijn de regels sinds afgelopen week versoepeld 
en komt de aanvoer van verse producten weer opgang. We hopen van harte 
dat de besmettingen en het aantal slachtoffers niet verder oplopen.

Een van onze voormalige medewerkers in Bolivia (Javier 
foto links) moest in Quarantaine we hebben met hulp 
vanuit Nederland en België een voedselpakket 
samengesteld om in deze periode zijn grote gezin te 
kunnen onderhouden. 
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Post
Ons voormalig post adres in Puerto Suarez is door een reorganisatie bij de 
Boliviaanse post komen te vervallen en hebben daardoor lange tijd geen post 
kunnen ontvangen. Onlangs heeft Henrike toestemming gekregen om post te  
ontvangen op het adres van de Politie in El Carmen R.T. Daar zijn we heel blij 
mee. 

Het adres is:
Henrike Dekker
Plaza Principal 16 de Julio
Policia El Carmen Rivero Torrez
Bolivia

Werkzaamheden Muur project.
Vlak voor het Covid 19 virus in Bolivia uitbrak waren we bezig met het 
afronden van een project om een muur/plantenbak rondom het terrein aan te 
leggen. Dat is gelukkig gelukt en afgerond.
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Al het hekwerk is geplaatst en geschilderd en 
ook zijn de plantenbakken gevuld met vruchtbare tuinaarde. En afgedekt met horrengaas om 
ongenode gasten te weren.



Tuin

Inmiddels beginnen veel van de door An Mardaga 
aangeplante bomen en planten vrucht te dragen, 
zoals links de bananenplant in bloei. 

In het midden en rechts is de Noni te zien dat is een vrucht met een wat bittere 
smaak maar eventueel te gebruiken voor klachten van de blaas. 

Ook zijn er recent nog een 
aantal citroen boompjes bij 
geplant. ( links: Roger 
geeft de bananen water, 
rechts citroenboompje.)
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Schilderwerkzaamheden en onderhoud.

Ondanks de lastige omstandigheden omtrent Corona hebben we gelukkig van 
de plaatselijke politie toestemming gekregen om toch verder te werken, zodat 
het personeel toch hun inkomen kan houden. We hebben daarvoor wel hulp 
nodig om alles te kunnen verwezenlijken. Er word momenteel gewerkt aan het 
onderhouden en behouden van wat we al hebben verwezenlijkt. Zo is Roger 
bezig met het schilderen van al het houtwerk in en rondom het huis. Dat is een 
hele klus.

Ook is het nodig om het dak van het gastenverblijf en het bogenhuis te 
voorzien van een nieuwe verf laag zodat het weer voor een aantal jaren 
beschermd is tegen het hete klimaat. Ook zijn er diverse onderhouden 
werkzaamheden nodig aan het bogenhuis in El Carmen. O.a. het vervangen 
van het houten deksel op het waterreservoir en een lekkage aan een van de 
watertorens is nodig om het huis goed bewoonbaar te maken. 
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Al het meubilair kozijnen en deuren van het gastenverblijf zitten weer goed in de verf!

Alle hor-ramen en deuren zijn weer voorzien van nieuw horrengaas.



Alle hulp is welkom ook de kleine donaties maken een groot verschil!

Het is de afgelopen tijd door de Corona maatregelen moeilijker geworden om 
b.v. optredens en workshops te organiseren waarvan de opbrengsten naar het 
goede doel gaan. 
We hopen van harte dat er voor het Covid 19 virus spoedig een oplossing 
komt! En dat ondertussen de moed en bereidheid blijft elkaar te steunen!

Graag danken wij u voor uw steun! 

Mvg Mark Nijssen 
Namens stichting Child Aid.
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