Child aid - Ovezande - 23 December 2020
Beste vrijwilligers en donateurs,
Allereerst willen we graag onze vrijwilligers en donateurs hartelijk danken
voor de steun en bijdrage’s die we het afgelopen jaar hebben mogen
ontvangen ondanks de voor sommigen moeilijke omstandigheden.
Tot dusver hebben we ons gelukkig staande weten te houden en houden we
moed om tijdens deze pandemie door te gaan in positiviteit.
Bolivia El Carmen Rivero Torrez

Schilderwerkzaamheden
houtwerk.

De Bananenplanten werpen
hun vruchten af.

Corona Maatregelen in Bolivia:
Helaas zijn er ondanks de eerdere strengere maatregelen in El Carmen door
toedoen van het Corona virus bekenden van de stichting komen te overlijden.
We leven erg mee met de getroffen families!
Op dit moment zijn de maatregelen in het gebied rondom El Carmen minder
streng dan voorheen. Maar houden de gevolgen ervan nog steeds aan zoals
de stagnerende aanvoer van o.a.(verse)producten uit het verder gelegen
Santa Cruz. Ook is de avondklok niet meer van kracht en kan er weer vrij
gereisd worden naar het 100km verder gelegen Puerto Suarez om geld te
kunnen pinnen, boodschappen en eventuele bouwmaterialen aan te schaffen
die in El Carmen niet te verkrijgen zijn.
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De Engelse lessen die Henrike zo nu en dan geeft
aan kinderen van de plaatselijke bevolking zijn
door Corona het afgelopen jaar niet door gegaan
wat we jammer vinden.
Foto: Kinderen die af en toe
Engelse les krijgen (foto van voor
de Corona Pandemie)

Schilderwerkzaamheden
De werkzaamheden op en rondom het
terrein zijn gelukkig gewoon doorgegaan.
Inmiddels is het houtwerk van het
gastenverblijf het bogenhuis en het
meubilair goed in de verf gezet!

Graag willen we de komende periode starten
met het opschilderen van het dak en de
muren van het gastenverblijf en het
bogenhuis. Dat is inmiddels al weer enige tijd
geleden en met het warme klimaat is dat
hard nodig! Ook hopen we voldoende budget
te vinden om de watertorens die het
bogenhuis voorzien van water te kunnen
herstellen.
Bogenhuis
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Tuin
Met de tuin gaat het goed, en hebben we mogen genieten van de oogst van
verschillende vruchten zoals de bananen citroenen, limoenen en de vele
mango’s die worden uitgedeeld aan de onze werknemers en de plaatselijke
bevolking! Nog steeds worden er nieuwe boompjes aangeplant met
citrusvruchten.

Mango’s

Roger plant een
sinaasappelboom!

Middenin: de Cachou(noot)
en mango’s

Mangoboom

Nog te planten Maracuja

Mevrouw die de vruchten
graag ontvangt

Carmen die een hoofddoek
draagt tegen de hitte en
mango’s meeneemt voor haar
gezin
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Op dit moment kampt onze vaste hulp Carmen met
vermoeidheidsklachten en zijn er een aantal onderzoeken
(echo’s) geweest in het ziekenhuis. We hopen van harte dat
ze spoedig opknapt.
In het kader van kerst hebben de leden van de muziekgroep
Timmerwerk (nu er niet opgetreden kan worden) gezamenlijk
een bedrag gedoneerd om toch te kunnen helpen.
Henrike heeft Hollandse
stampot voor Carmen
gemaakt voor extra
vitaminen

5 soorten ambachtelijk gebrouwen bier uit Brugge, namelijk:
Hoplapin 6%, Dubbel 6%, Tripel 8%, Snowlapin 9%, Quadrupel 10%
De opbrengst gaat naar stichting Child Aid, die zich inzet voor de bouw van kleinschalige huizen
voor de opvang van weeskinderen en zorg voor kinderen in het algemeen, met name in Zuid Amerika.
Met de feestdagen op komst willen we ook graag denken aan de minder bedeelden door de
verkoop van deze bieren.
Prijzen Fort Lapin:
HopLapin:
Dubbel:
Tripel:
Snowlapin:
Quadrupel:

€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Combi:
2 x Grote fles + glas:
6 x Fort Lapin naar keuze + glas
4 x Fort Lapin naar keuze + glas
Grote fles Dubbel, Tripel of Quadrupel:

€ 18,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 8,00 /st.

U kunt zelf uw pakket samenstellen: bv 2 x Hoplapin, 1x Dubbel en 1x Tripel + glas enz
Er is een beperkte voorraad!

In België loopt er op dit moment nog een
kleinschalige bier-actie waarvan de opbrengst gaat
naar Child-Aid.
Waarvoor dank!

Beste wensen
Vol goede moed gaan we het komende jaar tegemoet en proberen we
ondanks de pandemie door te gaan met het bieden van hulp!
Nogmaals hartelijk dank aan alle vrienden, familieleden, vrijwilligers en
sponsoren die ons hebben geholpen.
Wij wensen iedereen dan ook een fijne kerst en de beste wensen voor het
komende jaar 2021!

Mvg Mark Nijssen
Namens stichting Child Aid!

Stichting Child Aid, zie ook www.child-aid.nl
ANBI 810207709 - IBAN: NL21 INGB 0673 959619 - Bic:INGBNL2A
© Child Aid 2020

