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Wie zijn wij? Wij zijn allemaal vrijwilligers van Stichting Child 
Aid, die zich met hart, ziel en zaligheid inzetten voor kinderen 
die niets en niemand hebben. Voor hun bouwen we 
kleinschalige weeshuizen om ze een mooie toekomst te kunnen 
bieden. Stichting Child Aid is een kleine, jonge non-profit 
organisatie bestaande uit Hollandse en Belgische vrijwilligers, 
die voor kortere of langere tijd in Zuid-Amerika verblijven. 
 
Ons weeshuis staat in El Carmen een klein dorpje gelegen in de 
zuid-oostelijke laaglanden van Bolivia ruim 100 km verwijdert 
van de grens met Brazilië. De temperaturen lopen al snel op tot 
rond de 33 graden en hoger. De gangbare matrassen zijn 
gemaakt van paja (stro) met een plastic omtrek. Wat er nog 
ontbreekt is de inrichting waaronder 12 matrassen. 

 
 
We hebben ervaring met het transport van goederen, onder 
andere een matras in een container over zee en daarna over 
land vanuit Arica Chili naar El Carmen. Tevens hebben we 
ervaring met het opsturen van postpakketten via La Paz, 
gelegen in het noorden van Bolivia naar Puerto Suarez waar ik 
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ze heb afgehaald. Ook dat is prijzig. Eenvoudiger en voordeliger 
is het om matrassen net over de grens met Brazilië. in Corumba 
te kopen. De prijs van een goed stevig matras bedraagt 399,00 
Reales, dat is omgerekend  114,00 Euro exclusief vervoer. 
 
Ik schrijf U met een verzoek. Zou U aub ons project in El 
Carmen eens willen helpen met de aanschaf van matrassen, 
waarop het comfortabel wakker worden is na een gezonde 
nachtrust. Iedere gift is bijzonder welkom bij Stichting Child Aid 
Bankrekening NL21 INGB 067 39 59  619 Zaandam onder 
vermelding van donatie matrassen Project El Carmen 
Bolivia. Uw schenking is belastingaftrekbaar. 
  
Bij voorbaat heel veel dank. 
  
Met vriendelijke groeten, names stichting Child Aid www.child-
aid.nl 
 
Henrike Dekker 
WhatsAppnummer 00591 6729 6441 
Als het in El Carmen 7.00 uur is, is het in Holland 13.00 uur.	

	


