MANO A MANO BOLIVIA
Meer gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling

Vorming en training in 2019

voor
medische
teams,
brandweer,
politie,
en studenten

Studiebeurzen aangeboden in 2019
• Drie studenten studeerden af in 2019.
• Zeven studenten zijn nog in opleiding.

Het programma
biedt begeleiding en
financiële steun aan
jongeren uit
kansarme gezinnen.

Arminda Sotomayor
studeerde af als leerkracht.

Bedeling van medische hulpmiddelen

In het rijke
Westen wordt
medisch materiaal
al vlug afgedankt.
Het krijgt een
tweede leven in
Bolivia.

We
schenken het aan
kansarmen.
We doneren het
aan publieke
instellingen zoals
gevangenissen,
ziekenhuizen,
tehuizen,
scholen.

Amigos
de
Mano a Mano Bolivia
Beste vrienden en sympathisanten

Voor 2020 hebben we ook al plannen op zak. We willen o.a. een
kliniek bouwen in Machaca, een dorpje van de gemeente Presto.
Het is een dorpsgemeenschap van meer dan 1687 inwoners
waar de mensen geen hulp kunnen inroepen van een dokter,
noch van een verpleegster. Niet alleen de mensen van Machaca,
maar ook die van de nog kleinere gemeenschappen Sillani,
Chimori, Jatun Wasi en Qhochi zullen straks een beroep kunnen
doen op deze gezondheidszorg. Het is een goede streek om te
wonen en de bewoners beoefenen er landbouw en veeteelt,
weliswaar op kleine schaal. Op onze website vinden jullie meer
info over onze projecten en meer in het bijzonder over het
nieuwe project Machaca.
Dit project kunnen we enkel realiseren met jouw steun. Daarom
durven we op jou weer een beroep doen. Weet dat elke gift voor
de volle 100% naar het project gaat. Giften kunnen
overgeschreven worden op de bankrekening van Via Don Bosco,
BE84 4358 0341 0159.
Vermeld duidelijk de referentie: 6849 BOL Mano a Mano.
Vanaf 40 euro geeft elke gift recht op een fiscaal attest.
Heel veel dank en hartelijke groeten,
Mai Van Loon,
voorzitster
Kristine Adriaensen,
ondervoorzitster

Ann Van Ammel,
pennigmeester
René Thielemans,
vrijwilliger voor Bolivië
www.amigosmmb.org

