
 

 

  

  

 

 

 

 

Atiy-update - Start nieuw (school)jaar! 

februari 2022 

 

Hallo allemaal, 

  

Anna heeft ons weer een update gestuurd van de ontwikkelingen rondom de Atiy-projecten in Bolivia. 

December en januari zijn in Bolivia de zomervakantiemaanden. In februari is alles weer opgestart 

dus er is genoeg te vertellen over de start van de school, de huiswerkbegeleiding, het eetzaalproject, 

de activiteiten rondom de scholen en de situatie rondom corona in Bolivia. 

Er zijn veel foto’s en Anna heeft een mooi filmpje gemaakt van de schooltuin bij het Atiy-project dat 

te zien is via de website. 

  

Veel leesplezier! 

  

 
 

http://www.atiy.nl/
http://www.atiy.nl/


 

 

Start nieuw schooljaar 

Op 1 februari zijn de scholen weer begonnen. In de campo (het buitengebied) functioneren de 

scholen normaal maar in de grote steden is dat anders. In de steden bieden sommige scholen 

alleen digitaal onderwijs en andere scholen werken volgens een rooster waarbij de leerlingen 

parttime naar school komen. Ze noemen dit “semi-precencial”. De leerlingen gaan om de dag naar 

school. De helft van de leerlingen komt dan de ene dag naar school en de andere helft van de klas 

komt de andere dag. In een klas zitten ongeveer veertig leerlingen. Om besmettingsgevaar met het 

coronavirus zoveel mogelijk te beperken wordt er met halve klassen gewerkt. De Atiy-school en de 

Bolivia-Holanda school functioneren ook op deze manier, zodat de kinderen in ieder geval wel naar 

school kunnen want het digitaal onderwijs is geen goede optie voor veel kinderen. 

  

Anna is erg druk bezig geweest om kinderen ingeschreven te krijgen op de Atiy-school. Het gaat 

om kinderen uit hele arme gezinnen. Om hun te kunnen helpen vanuit onze projecten (eetzaal en 

huiswerkbegeleiding) is het wenselijk dat deze kinderen hier ook naar school kunnen gaan. Het 

heeft Anna erg veel tijd en energie gekost, omdat ze veel gesprekken moest voeren met de 

directeur en het schoolbestuur. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar heeft Anna helaas tijdens deze 

intensieve contacten met zoveel mensen toch het coronavirus opgelopen. Anna is een paar dagen 

flink ziek geweest maar na een week was ze gelukkig weer goed hersteld. 
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Er zijn rond de 1000 leerlingen ingeschreven bij de 

Atiy-school voor dit jaar en bij de Bolivia-Holanda 

school 550 leerlingen. Ook dit jaar heeft Anna 

weer veel schoolpakketten met diverse materialen 

kunnen uitdelen aan veel kinderen. Een 

schoolpakket bestaat uit 2 ringbandschriften groot 

en klein, een plastic opbergmap met 50 vellen 

blank papier, een pakje stiften en een pakje 

kleurpotloden, linialen met een passer voor 

grotere kinderen, een schaartje en een potje lijm 

voor de kleinere kinderen, een woordenboek per 

familie en voor elk kind een etui met pennen en 

potloden, gum en een puntenslijper. 

In december 2021 zijn Tom en Sheila uit 

Roermond naar Cochabamba gereisd en hebben 

als vrijwilligers zich zowel fysiek als financieel 

ingezet voor de projecten van Atiy. Via een actie 

op hun persoonlijk blog hebben ze ook een flink 

bedrag  ingezameld dat besteed mocht worden 

aan de aanschaf van schoolpakketten en 

waarmee een trampoline is gekocht voor de 

kinderen. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Eetzaal en huiswerkbegeleiding 

Er zijn 50 kinderen ingeschreven voor het eetzaalproject. Marianne is weer de kokkin. De meeste 

kinderen nemen ook deel aan het huiswerkbegeleidingsproject dat ook dit jaar weer door de 

leraressen Neysa en Brini wordt verzorgd. Bij het huiswerkbegeleidingsproject wordt dezelfde 

werkwijze gehanteerd als op school waarbij de helft van de groep kinderen de ene dag na het eten 

huiswerkbegeleiding krijgt en de andere helft de andere dag. 

Er zijn een paar kinderen die een grote leerachterstand en leerproblemen hebben. Deze kinderen 

krijgen iedere dag huiswerkbegeleiding. 

  

In de eetzaal zitten de kinderen uit een familie bij elkaar aan tafel, altijd op dezelfde plek. Er wordt 

ook een protocol gehanteerd met betrekking tot handen wassen en ontsmetten met alcohol en 

gebruik van mondkapjes om een uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk te proberen te 

voorkomen. 

  



 

 

 

 
 

 

De eigen bijdrage voor deelname aan het project is verhoogd van 10 Bolivianos naar 20 Bolivianos 

per maand per kind, omdat alles veel duurder is geworden, met name vlees en groente. Alle ouders 

moeten ook in toerbeurten meehelpen aan schoonmaak van de klaslokalen, toiletten en eetzaal of 

helpen met de voorbereidingen van de maaltijden, opdienen en daarna het schoonmaken van de 

keuken. Een aantal moeders doen werkzaamheden voor het tuinonderhoud zoals onkruid wieden, 

harken, helpen met het planten van zaadjes van sla voor de hydrocultuur. Er zijn twee gezinnen die 

helemaal geen geld hebben en de eigen bijdrage ook niet kunnen betalen. Zij worden ondersteund 

door middel van donatiegelden die Anna daarvoor heeft ontvangen. 

  

Dit jaar wordt voor het eetzaalproject ook weer maandelijks een donatie ontvangen van Caritas van 

de Jala Soft Foundation (onderdeel van Microsoft) aan voedingsmiddelen: 44 kg macaroni, 44 kg 

suiker, 44 kg meel en 15 liter slaolie. Van het meel wordt brood gebakken en driemaal per week 

wordt een hoofdmaaltijd gemaakt zoals macaroni met gehakt en groentesaus of Plato Cubano; dat 

is een gebakken ei, gebakken banaan, rijst en fijngesneden groente. Tweemaal per week wordt er 

een maaltijdsoep gemaakt zoals pindasoep, pompoensoep of quinoa-soep waarbij dan een broodje 

en een stuk fruit of ander toetje wordt gegeven. 

  

 

 

  



  

 

Volwassenonderwijs 

De meeste kinderen die deelnemen aan onze projecten komen uit families die incompleet zijn. In 

veel gezinnen is alleen een moeder aanwezig omdat de vader is overleden of het gezin heeft 

verlaten. In een gezin dat deelneemt aan onze projecten heeft de moeder haar man en kinderen 

verlaten. Bij een paar gezinnen is een ouder ernstig ziek of gehandicapt. Ook is er in veel gezinnen 

sprake van huiselijk geweld of ouders die alcoholverslaafd zijn en allerlei criminele activiteiten 

hebben. 

Alle bij de projecten betrokken gezinnen leven in armoede, hebben geen vast inkomen en leven van 

dag tot dag. Er wordt geprobeerd om geld te verdienen door diverse activiteiten zoals het wassen 

van kleding van anderen, verkopen van fruit, zelfgemaakte maaltijden van stukjes kip of worst met 

patatjes of andere spullen vanuit een kruiwagen langs de straat of op een markt. 

  

De meeste ouders hebben zelf nauwelijks onderwijs gehad waardoor het voor hen heel moeilijk is 

om hun kinderen te helpen met huiswerk. De kinderen in Bolivia krijgen enorm veel huiswerk, zelfs 

al vanaf de kleuterschool. Aan de ouders van de kinderen die deelnemen aan onze projecten wordt 

daarom sterk aangeraden om deel te nemen aan alfabetiseringslessen. Deze lessen worden door 

de gemeente bekostigd, deelname is gratis en deze worden ook in ons project verzorgd. 

Brini, de lerares die de huiswerkbegeleiding voor de kinderen verzorgt, geeft ook deze 

alfabetiseringslessen aan ouders. Doordat zij voor de ouders een bekende is, is de drempel om deel 

te nemen voor hen lager. Begin deze maand zijn deze lessen weer begonnen. Het wordt tweemaal 

per week aangeboden van 16.00-18.00 uur. Aan het einde van het jaar wordt aan de deelnemers 

een certificaat uitgereikt door een autoriteit van de gemeente. 

  



  



 

 
 

  

Tuin- en speelruimte kinderen 

De afgelopen weken zijn er diverse onderhoudsklusjes gedaan. Er zijn nieuwe wieltjes onder de oven 

gelast. De houten palen van het volleybalnet waren verrot dus die zijn vervangen door metalen palen. 

Er is een metalen frame gemaakt voor een schaduwnet dat over en rondom de trampoline wordt 

gespannen. Er moeten nog wat kranen vervangen worden omdat die niet goed afsluiten, de 

waterleiding lekt en een muur van de opslagruimte is erg wankel en moet hersteld worden. Binnenkort 

komt Don Ermo om deze klusjes te doen. Hij is bouwvakker en er zijn goede ervaringen met hem. 

  

De trampoline is een groot succes bij de kinderen. Ze mogen er alleen onder toezicht op met twee 

kinderen van gelijke grootte/gewicht per keer op. De trampoline is ingegraven en rondom is een 

rubberen rand gemaakt van stukken autobanden. Het schaduwnet is met name gemaakt om de 

kinderen te beschermen tegen de brandende zon. 

  

Net buiten de deur van het project is door de gemeente een voetbal/basketbalveldje aangelegd dat 

nu af is. Het is heel leuk voor de grotere kinderen. Er is geen omheining maar liggen wegen om het 

veldje heen waar toch steeds meer verkeer komt. De jongere kinderen spelen daarom op het kleinere 

veldje binnen de muren van het project. 

  



 

Zoals bij de inleiding al opgemerkt heeft Anna een heel leuk filmpje gemaakt waarop dit allemaal 

goed te zien is. Dit filmpje is via de website te zien. 

  

  

 

Corona-situatie in Bolivia 

De afgelopen maand was het aantal besmettingen erg hoog. Voor zover er getest wordt zijn de cijfers 

aan het afnemen maar er overlijden veel mensen ten gevolge van het coronavirus. In het nieuws 

werd aangegeven dat er rond de 20 a 30 doden per dag worden geregistreerd. Veel mensen willen 

niet gevaccineerd worden. 

De autoriteiten hebben inmiddels besloten dat carnaval dit jaar in het hele land gevierd mag worden. 

 

 

 



  

 

Het nieuwe schooljaar is in ieder geval weer goed van start gegaan en we hopen dat ook dit jaar 

weer veel kinderen en hun ouders kunnen profiteren van onze projecten. Dankzij jullie steun kunnen 

we dit allemaal realiseren. 

Hartelijk dank daarvoor en tot de volgende keer. 

  

 
 

DONEER OOK! 
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