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Zomer nieuws van Atiy!
Jullie hebben weer ontzettend geholpen!
We delen graag wat we samen bereikt hebben. Iedere stap is er één.
Stichting Atiy is uniek door haar kleine en transparante karakter. Krijgt meer donateurs
en meer vrijwilligers. Jullie maken het mogelijk dat we zoveel kunnen doen!

DONEER OOK!

Samenwerking met Aldea SOS
Sinds dit schooljaar (februari) is de
Boliviaanse organisatie Aldea SOS
betrokken bij het eetzaalproject in
SABV. Deze samenwerking verloopt steeds
beter. Er komen dagelijks 70 kinderen naar
het eetzaalproject. Ze stellen strenge eisen
aan voeding en dat komt iedereen
uiteindelijk ten goede.
Lees meer >

Handen uit de mouwen voor leerlingen
van het Jacob Roeland College Boxtel
Half april ontving Anna 12 leerlingen van
het Jacob Roeland College uit Boxtel. Ze
hebben de campo bezocht, de projecten
van Atiy en ze hebben hun handen flink uit
de mouwen gestoken bij de school in Kasa
Huasa.
Lees meer >

Er worden 2 extra lokalen gebouwd
Ondertussen is er in Kasa Huasa flink
gebouwd: er zijn 2 extra lokalen bij
gebouwd. Het gaat in een flink tempo,
zoals op de fotos te zien is. Nu zijn ze zelfs
aan een nieuw lokaal begonnen op de
tweede verdieping omdat het aantal
leerlingen ook hier enorm toeneemt. Het
Jacob Roeland college heeft ook een flinke
donatie gedaan zodat de financiering van
de bouw door kan gaan. Dit is geweldig.
Lees meer >

Fietstocht om geld op te halen voor Atiy
Op 8 april j.l. vond voor de 3e keer op rij
de fietstocht plaats van Monschau naar St.
Odiliënberg, georganiseerd door Joost
Schreurs van Therapiecentrum Roerdalen.
Ze fietsten o.a. voor Stichting Atiy
en brachten hiermee € 1400,- op, een
geweldig bedrag!
Lees meer >
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