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Beste vrijwilligers en donateurs,

In de afgelopen periode zijn we allemaal geschokt door de ontwikkelingen en 
gebeurtenissen in Oekraïne en leven we mee met alle mensen die dit moeten 
doorstaan. We hopen van harte dat deze situatie spoedig zal veranderen en 
we proberen te steunen waar we kunnen. 

Ondanks de situatie proberen we onze werkzaamheden in Bolivia voort te 
zetten. 

Sponsoraanvraag
Gerjanne, één van onze 
vrijwilligers die een langere 
periode in El Carmen heeft 
gewoond en mee heeft gewerkt 
aan de projecten voor stichting 
Child Aid heeft onlangs een 
sponsoraanvraag ingediend bij de 
Diaconie van de protestantse 
kerken Haarlem voor het 
vervangen van 4 houten deksels 
van de waterdepo’s op het terrein 
in El Carmen. We zijn dan ook blij te 
mogen vermelden dat deze 
aanvraag is gehonoreerd. We willen 
de diaconie daarvoor hartelijk danken!

Werkzaamheden

Zodra de juiste materialen en 
vakmensen beschikbaar zijn 
kunnen we starten met het 
maken van de nieuwe deksels. 
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Oosterkerk Haarlem - Diaconie van de 
protestante kerken

De weg na een regenbui waaraan links 
ons terrein grenst.



 

Op deze foto van het afwerken van de 2e verflaag van het 
dak is ook een van de te vervangen  deksels van de 
waterreservoirs te zien. Het is belangrijk dat ze  goed 
afgedicht zijn zodat muggen geen kans krijgen zich te 
vermeerderen en ziektes zoals dengue en malaria kunnen 
verspreiden.

Inmiddels zijn ook de werkzaamheden 
van het verstevigen van de terrasranden 
afgerond. Roger die samen met Carmen 
vaste medewerker is, verzorgt de tuinen 
op de 2 terreinen en doet  allerlei klein 
onderhoud aan de gebouwen in El 
Carmen. Zodra er gestart kan worden aan 
de grotere werkzaamheden helpt Roger 
daar ook aan mee.
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Detailopname van het te 
vervangen hout.

Verstevigen 
terrasranden

Roger vervangt de lampen 
van de buitenverlichting

Om veilig te zijn in en om het huis worden insecten bestreden ook insecten die schadelijk 
kunnen zijn voor planten en materialen zoals mieren en termieten worden bestreden.



Tuin

In dit seizoen worden de vruchten geplukt van de groene muur en 
kunnen we genieten van de voedzame vruchten die er groeien.

De temperatuur liep op sommige 
dagen op tot 44 graden celcius 
waarna het soms flink kan 
regenen (zie ook foto pag.1).

Geborduurde mandala
Deze Mandala is door Henrike in haar vrije tijd in Bolivia gemaakt 
van zijderestjes uit België. De volgende is al in de maak. De 
mandala’s zijn te koop en de opbrengst ervan gaat naar Child Aid. 
Ook heeft An Mardaga een optreden verzorgt waarvan de 
opbrengsten aan de stichting worden geschonken.
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Fruit van eigen boom 
cherimoya 's

Acerola's van eigen 
struik, barstensvol 
vitamine C

Gocco's een pompoenachtige gegroeid in de 
groene muur

Meloen

Uitzicht op het terras tijdens een 
regenbui.



Engelse les

Regelmatig wordt er door Henrike Engelse les gegeven aan de kinderen uit het 
dorp en soms aan de kinderen van mensen die af en toe bij ons werkzaam zijn 
zoals de dochter van Dilson, Diana (foto links). Ook is Dilson pas weer vader 
geworden van een zoon “William”! We hopen dat Dilson zodra hij beschikbaar is 
weer kan komen werken om het project van de te vervangen deksels te helpen 
realiseren.

Graag houden we u op hoogte van de activiteiten en willen alle donateurs en 
vrijwilligers danken voor de financiële steun en inzet!

Uw vrijblijvende gift is via onderstaande gegevens van harte welkom en zeer 
gewaardeerd! 

Met vriendelijke groet,

Mark Nijssen
Namens stichting Child Aid.
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Leerlingen voor Engelse les, die  ook tekeningen maken, waarbij ze de 
volgende les de bijbehorende Engelse woorden gaan schrijven

Diana aan het 
hoelahoepen en daarbij 
tellen we in het Engels 
hoeveel keer dat lukt.


