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Onderstaande nieuwsbrief is geschreven door Anna Haarman. Anna Haarman is
als vrijwilligster sinds 1997 actief in Bolivia en ondersteunt de plaatselijke
bevolking met haar enthousiaste en tomeloze inzet die zich richt op het verbeteren
van de levensstandaard van kinderen in Cochabamba en omgeving. Een
belangrijk project waar Anna al jaren in participeert is het realiseren van
basisonderwijs en het bouwen van een school. De bouw van deze school is
gefinancierd door donateurs uit Nederland die Stichting Atiy Nederland een warm
hart toedragen. De donaties worden verder nog gebruikt voor aanverwante
projecten waarover Anna hieronder schrijft.

Beste allemaal,
Terug in Bolivia
Het word tijd om een nieuwsbrief te schrijven. Ten eerste wil ik iedereen langs
deze weg bedanken voor een mooie tijd in Nederland. Speciaal is natuurlijk het
weerzien met familie en vrienden. Wat ik ook speciaal wil benoemen is de
actiedag van Stichting Atiy Nederland van 12 juli, die erg gezellig en succesvol
was, natuurlijk daarvoor ook dank aan iedereen die een steentje daaraan heeft
bijgedragen. En hartelijk dank voor alle andere giften die we hebben ontvangen
om zodoende te kunnen blijven helpen hier.

Inmiddels ben ik alweer bijna 2 maanden terug in Bolivia. Natuurlijk was ik blij om
weer terug te zijn en om iedereen weer te zien, vooral de kinderen. Gelukkig is
alles goed verlopen tijdens mijn afwezigheid. Direct na mijn terugkomst kwamen
Mikis en Charissa op bezoek, de grondleggers van Stichting Atiy. Bijzonder voor
hun was om de door hen opgezette school Atiy te laten zien aan hun 3 kinderen en
natuurlijk de school in Kasa Huasa: ‘Bolivia Holanda’ , waar ze zeer warm werden
onthaald. En natuurlijk hebben ze tijd gedeeld met de kinderen bij ons in het
eetzaalproject. Verder hebben ze alle andere projecten bekeken die met
donatiegelden opgebouwd zijn en ondersteund worden, zoals de medische post,
het tuinbouwproject en het huiswerkbegeleidingsproject. Al met al een heel
waardevol bezoek.

De toekomst
Vanuit beide scholen zijn er vragen voor hulp gekomen. De school ‘ Bolivia Holanda’
vraagt om bouwmaterialen voor 2 extra klaslokalen, omdat ze voor het volgend jaar meer
kinderen verwachten en de overheid de bouw niet betaalt.
De school Atiy vraagt om hulp voor de bouw van een woning voor de portier en zijn
familie die momenteel in een klaslokaal wonen. Ook is er een vraag voor een waterpomp
voor het nieuwe toiletblok dat is gebouwd door de overheid maar niet volledig is
afgeleverd. Daardoor is er dus geen aanvoer van water. En verder is er een vraag om in
de toekomst te helpen met het inrichten van de lokalen voor de technische school.
Daarvoor zijn gereedschappen, naaimachines, kooktoestellen, lasapparaten etc. nodig.
Eerst moeten de lokalen nog worden gebouwd door de overheid.

Te bekijken en te besluiten is, waar de hulp het hardst nodig is en zo de fondsen het best
te besteden.

Heden
Er zijn wat stakingen en onrusten geweest vanuit het publieke transport en studenten
van de universiteit, maar de kalmte is nu weer teruggekeerd. Op 6 augustus was het de
190e verjaardag van Bolivia sinds de bevrijding van de Spanjaarden. We hadden voor
het eerst een officiële uitnodiging gekregen om mee te lopen in de optocht ter ere van
Bolivia; het was een hete, lange dag, dus niet echt leuk om mee te doen.
Na de wintervakantie zitten de kinderen weer helemaal in het ritme van naar school gaan
en huiswerk maken. We hebben dankzij de donaties weer een heel nieuwe voorraad
levensmiddelen kunnen kopen voor de maaltijden in het eetzaal project: zakken rijst,
macaroni, vlees en kip (de diepvries zit weer vol) en melkpoeder, kaas en andere
producten. De moeders van de kinderen helpen om de beurt in de keuken en in de
groentetuin; het gaat God zij dank goed.

Ook hebben we weer een paar families met kleding en levensmiddelen geholpen, die
door omstandigheden in een crisissituatie zijn gekomen, meestal door ziekte. Een
alleenstaande moeder met 6 kinderen hebben we geholpen met een tafel met krukjes en
een stapelbed: 3 kinderen sliepen op de grond.

Doña Justina is op de markt bestolen door een groep straatjongens, ze hebben haar
kookkarretje met gasfles afhandig gemaakt en dat was haar dagelijkse broodvoorziening;
ze is alleen en heeft 4 kinderen. Bah zo gemeen.

Speciaal wil ik vertellen over doña Alvina. Ze is een jonge vrouw van begin 30 met
3 kinderen, een meisje van 6, een jongetje van 8 en een baby van 2 maanden oud.
Zij heeft kanker met uitzaaiingen en door een ruggenmergpunctie is ze vanaf haar
middel verlamd geraakt, waardoor ze bedlegerig is. Ze lag op een stromatras,
maar inmiddels hebben we een nieuw bed voor haar kunnen kopen en via puente
de solidaridad hebben we een anti decubitus matras en een rolstoel te leen
gekregen. Ook kochten we een koelkast. Alvina ligt momenteel in het ziekenhuis
om het dode weefsel weg te halen van decubitus wonden, maar ik ben bang dat
die wonden daar niet zullen genezen, want de verzorging is verschrikkelijk. Ze
komt morgen of overmorgen thuis en we willen de wondverzorging via het
personeel van onze medische post op ons nemen. Haar man is een goede man:
hij heeft alles gedaan in zijn vermogen om genezing te vinden voor zijn vrouw.
Alles wat hij had aan waarde tot aan zijn meubilair toe heeft hij moeten verkopen
en hij heeft geld geleend om de dure onderzoeken, medicijnen en chemokuren te
kunnen betalen. Hij is ten einde raad, hij is een vrachtwagenchauffeur en
momenteel zit hij op een rit naar Peru. Er is gelukkig een hele goede buurvrouw
die voor de kinderen zorgt, speciaal voor de 2 maanden oude baby.
Er is nog van alles nodig, onder andere: incontinentie materiaal voor moeder en
kind, baby melk, wondverzorgings-, ontsmettings- en verbandmaterialen,
medicijnen, beddengoed. En er is nog geen tafel, kast of stoel in huis. Afgelopen
dinsdag is er nog een afspraak geweest met een andere oncoloog, de beste van
Cochabamba. Twee keer per dag wordt haar wond verzorgd. Er is haar geen enkel
recept of een wondbehandelingsplan uit het ziekenhuis meegegeven. Daarom heb
ik een dermatoloog ingeschakeld die ik ken en zij heeft een behandelplan
voorgeschreven. Hopelijk heeft de behandeling nog een positief resultaat voor
haar.
Wonderen bestaan, is de hoop.
Ik laat het hierbij.

Lieve groeten
Anna
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