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Ni e u wsb r i e f me i 2 0 1 0 , j a a r g a n g 1 2
Onderstaande nieuwsbrief is geschreven door
Anna Haarman. Anna 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.

na dit jaar bachelor zoals dat heet. Deze
leerlingen kunnen, als ze willen, doorstuderen
aan de universiteit. Wat dat betreft een bijzonder
jaar voor ons allemaal die dit project gesteund
hebben!
We hebben begin van het schooljaar bezoek
gehad van 4 Belgische onderwijsstudenten die 3
maanden hun praktijkstage op de Atiyschool
gedaan. Zij hebben voornamelijk een bijzondere
bijdrage geleverd met het brengen en uitvoeren
van nieuwe ideeën. Samen met de leerlingen
van de hoogste klassen van de school hebben ze
de toiletblok een opknapbeurt gegeven en
opnieuw geverfd. De Belgische studenten
hebben ook een gezellige leeshoek gemaakt in
de bibliotheek.
Hanna, de vrijwilligster uit Nederland, is nog
bij ons tot juni. Zij werkt vooral met kinderen
met leerproblemen samen met Narda de
onderwijzeres die in de bibliotheek werkt.
Daarnaast werkt Hanna met de kinderen in de
naschoolse opvang en doet ze huiswerk
begeleiding.

Op onze website: www.atiy.nl staat de meest
recente informatie en heel veel foto’s!
Inmiddels is het al meer dan 4 maanden geleden
dat ik de laatste nieuws brief heb geschreven.
Hoog tijd dus voor een update. Met mij gaat het
goed en ik hoop met jullie ook.
Over de school Atiy
Dit jaar is het record aantal leerlingen opnieuw
gebroken: 750 leerlingen in totaal. Dit aantal is
verdeeld over de hele dag. In de ochtend gaan de
lagere klassen naar school en in de middag de
hogere klassen.

Op school dragen we nog steeds bij aan het
salaris van Narda en we betalen een hulpjuf voor
de kleuterklas omdat het aantal kinderen van de
kleuterklassen zo groot is dat 1 onderwijzeres
het alleen niet aan kan. We ondersteunen
daarnaast 25 leerlingen voor de betaling van hun
schoolgeld en voor het eetzaal Project.
Begin van het schooljaar hebben we, net als
vorig jaar, aan 200 arme school kinderen een
basis pakket van school materiaal kunnen geven.
Een pakket bestaat uit schriften, pennen,
potloden, mappen, papieren linialen. We hebben
ook aan een arme school in Capinota
schoolmateriaal gedoneerd. Dit dorpje ligt op
een afstand van anderhalf uur rijden van
Cochabamba.

Dit jaar zal de eerste groep leerlingen van school
gaan. Zij hebben de lagere school en de
middelbare school helemaal door lopen en zijn
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chocolademelk, een stuk fruit of een
vruchtendrank. In ieder geval iets dat gezond en
lekker is. Af en toe maken we met deze groep
kinderen ook een uitstapje of excursie naar een
park of zwembad of zoiets dergelijks.

Organisatorisch heb ik weinig bemoeienis meer
met de school. In dat opzicht functioneert de
school op zichzelf. Onze stichting richt zich
vooral op ondersteuning van arme
schoolkinderen die anders niet de mogelijkheid
hadden om naar school te gaan.
Een lopend project met betrekking tot de school
is nog steeds de bouw van 4 klas lokalen. Deze
lokalen zullen met gezamenlijke financiering
van Atiy en de overheid gerealiseerd worden.
Door de bureaucratie hier bij de overheid is daar
echter nog steeds geen definitieve beslissing
over genomen door hen. Wel heb ik gisteren van
onze directrice gehoord dat de school 5
salarissen van de overheid krijgt voor
onderwijzers. Dat is heel goed nieuws en
hiermee zal de maandelijkse bijdrage van
leerlingen voor de school omlaag gaan.

Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta, de
medische post
De medische post draait ook volop. Dankzij een
donatie van een grote assortiment medicijnen en
tandheel kundig materiaal kunnen we vele
mensen helpen. Ook kunnen we hiermee de
armste kinderen van school en van het
kinderdagverblijf gratis tandzorg verlenen in
onze medische post. Ondanks het geven van
voorlichting en uitdelen van tandenborstels is
het droevig gesteld met de staat van de tanden
van soms hele jonge kinderen al. Dit komt door
een combinatie van ondervoeding, slechte
voeding en niet poetsen.
Via de medische post geven we hulp aan
chronische zieken, en ook bejaarden die verder
niks hebben. Zij komen naar ons toe voor hulp
en gelukkig kunnen we hen die hulp verlenen.
Het is heel dankbaar.

Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding
Dit heeft nu meer vorm en structuur gekregen,
vooral doordat we weer gebruik mogen maken
van de sala multifunctional. Dat is de ruimte
waar ook het eetzaal project word gehouden. Na
de maaltijd blijft er een groep van ongeveer 25
kinderen die geholpen worden met hun
huiswerk. Ze kunnen daar blijven tot 4 uur ‘s
middags. We hebben hiervoor een onderwijzeres
aangenomen, Tatiania. Een hele sympathieke
vrouw, die veel geduld heeft en goed omgaat met
de kinderen. De groep kinderen betreft vooral
kinderen van hele arme families, vaak grote
families, en kinderen van families uit
probleemgezinnen, waar bijvoorbeeld
alcoholverslaving is of gezinnen met alleen een
ouder. Er komen ook kinderen van ouders die
hun kinderen niet kunnen helpen met hun
huiswerk omdat ze zelf nooit naar school zijn
gegaan. Zij kunnen hun kinderen zelf niet
helpen maar willen wel heel graag dat hun
kinderen wel leren. Hanna helpt hier ook bij.
De kinderen krijgen dan ook een extra
tussendoortje, in de vorm van een beker

Geven van bedden tafels en stoelen
Dankzij donaties hebben we aan tien zeer arme
families die in Buena Vista en omgeving wonen,
bedden met matrassen en waar nodig ook tafels
en stoelen kunnen geven. Het is bijna niet voor
te stellen in welke omstandigheden sommige
mensen leven. Wat in onze ogen zelfs niet kan.
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bevolking moet hierbij helpen met het graven
van de sleuven. Dat is overigens niet makkelijk
want overal zitten rotsen en stenen in de grond.

Bijvoorbeeld de familie van Juan: hij woont met
zijn moeder en zijn 4 broertjes en zusjes in een
bouwconstructie. Het heeft een dak maar voor de
rest helemaal niks. Ze kunnen daar gratis
wonen in ruil voor het oppassen op de
bouwmaterialen die daar staan. Dit is natuurlijk
geen wonen en we kunnen hier geen nieuwe
meubels brengen. Dan is het gevaar heel groot
dat het gestolen word. Ze heeft navenant niets en
we willen hun heel graag helpen. Ik heb haar
aangeboden om de huur te helpen betalen voor
een betere woning wat ongeveer 100 bolivianos
kost (ongeveer €11,-).

Campo
Ik heb de mensen van de stichting Hand bij mij
opbezoek gehad. Zij bouwen schoolinternaten in
de campo (het platteland). Hun bezoek had te
maken met de opening van het internaat in het
bergdorp Pongo en de start van de bouw van een
nieuw internaat in een ander ver afgelegen
bergdorp Tacopaya geheten. De internaten zijn
voor kinderen die te ver weg wonen van school
om die afstand lopend te over bruggen. Het was
een hele feestelijke en folkloristische
gebeurtenis. Meer informatie hierover is te
vinden via hun website:
http://www.stichtinghand.tk/

Dan zijn we ook nog een familie tegen gekomen
met 8 kinderen waarvan alleen de oudste van die
familie naar school gaat. De moeder van deze
kinderen verkoopt snoepjes in het centrum van
de stad. De vader is hulp bouwvakker maar
ondersteunt zijn familie
nauwelijks, als ik die moeder van het gezin moet
geloven. Eerlijk gezegd heb ik de indruk dat het
waar is en hij meer met zich zelf begaan is dan
met zijn familie. We hebben alle kinderen op
school en in het kinderdagverblijf kunnen
plaatsen en hun van bedden, beddengoed, een
tafel en stoelen en krukjes kunnen voorzien. Ze
hadden alleen één bed. Alle kinderen nemen nu
deel aan het eetzaal project en gaan naar de
naschoolse opvang.

Via deze brief wil ik de grote dank door geven
die ik ontvang, in naam van alle mensen die we
een handreiking hebben kunnen geven met
ontvangen donaties.
Een heel hartelijke groet
Anna Haarman

Water project Sinvingani
Van de Rotaryclub uit Wisconsin hebben we
groen licht gekregen voor het uitvoeren van de
werkzaamheden voor het aanleggen van de
waterleiding voor de watervoorziening voor het
dorp Sinvingani. De bewoners zijn daar zeer
blij om en ik ook. We hebben daar met
gekregen donatie´s twee jaar geleden een
watertank gebouwd met het doeleinde om de
mensen daar van goed drinkwater te voorzien.
Het zal ongeveer nog een half jaar duren voor
dat het allemaal aangelegd is. De locale
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