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BRIEF VAN ANNA! 

"DANKBAAR VOOR ALLES WAT JULLIE DOEN!" 

 

Anna stuurt ons regelmatig updates vanuit Bolivia. 

We vonden het leuk om haar verhalen met jullie te delen. 

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. En we 

gaan zorgvuldig om met de donaties. Anna kan van weinig veel maken. Lees zelf maar! 

DONEER OOK! 

 

https://us8.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=390818c34841f995dbbd45f82&id=5443ef4053
http://www.atiy.nl/#!donate/c1ghi
http://www.atiy.nl/
http://www.atiy.nl/
https://www.facebook.com/stichtingatiy
http://www.atiy.nl/


  

 

 

 

Lees Anna's hele verhaal > 

Twee rolstoelen omgetoverd tot vier 

Van zuster Fulvia kreeg ik half oktober 2 

rolstoelen voor de familie Costa die 4 

gehandicapte kinderen verzorgen. Eén 

rolstoel was veel te groot voor hun kindje. 

Die rolstoel heb ik weg kunnen geven aan 

een andere familie die ook rolstoel nodig 

had. Super! De familie Costa had ook twee 

kapotte rolstoelen die ik via Solidaridad bij 

een werkplaats kon laten repareren! En 

daar gekomen kreeg ik nóg een 

opknappertje én een kinderlooprek. Dus zo 

had ik na wat omzwervingen en flinke hulp 

niet 2 maar 4 rolstoelen voor een goede 

bestemming! 

  

 

Lees Anna's hele verhaal > 

Start bouw 2 klaslokalen in Kasa Huasa! 

Op 31 oktober hebben we in Kasa Huasa het 

startsein geven voor de ruwe bouw van 2 

klaslokalen! De locale bevolking had een 

graafmachine ingehuurd om de bouwgrond 

gelijk te maken. Zoals afgesproken nemen 

de ouders van de kinderen de bouw 

(arbeid) voor hun rekening. Iedereen steekt 

hiervoor de armen uit de mouwen omdat de 

ouders voelen dat het in het belang van 

hun kinderen is. Ze hebben ook hun 

http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/De-wonderbaarlijke-vermenigvuldiging-van-rolstoelen
http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/De-wonderbaarlijke-vermenigvuldiging-van-rolstoelen
http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/De-wonderbaarlijke-vermenigvuldiging-van-rolstoelen
http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/De-wonderbaarlijke-vermenigvuldiging-van-rolstoelen
http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/Start-bouw-2-klaslokalen-in-Kasa-Huasa
http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/De-wonderbaarlijke-vermenigvuldiging-van-rolstoelen
http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/Start-bouw-2-klaslokalen-in-Kasa-Huasa


 

oprechte dank uitgesproken voor de hulp 

vanuit Nederland voor de bouwmaterialen. 

Ik heb hen gezegd dat ik die zal 

overbrengen aan de donateurs en alle 

scholieren! Bij deze! 

 
 

 

 

Lees Anna's hele verhaal > 

Bijdrage hersenoperatie 

Ik werd benaderd door mensen in Kasa 

Huasa met de vraag of ik een bijdrage zou 

kunnen doen voor een jongetje van de 

school in Kasa Huasa voor een 

hersenoperatie. Hij is aangereden door een 

auto. Zijn ouders hebben zich diep in de 

schulden gestoken voor de operatie van 

hersenletsel. Nu heeft hij nog een tweede 

hersteloperatie nodig om de schedel af te 

dichten. Het is allemaal zacht. De jongen 

heeft er gelukkig geen blijvend letsel aan 

overgehouden: niet van het ongeluk en niet 

van de operatie. Met de ouders heb ik 

afgesproken dat we met een donatie uit 

Nederland wel een gedeelte kunnen 

bijdragen aan de operatiekosten, maar niet 

het gehele bedrag. Zij kunnen via hun 

eigen familie en vrienden en Boliviaanse 

organisaties proberen om ook hulp te 

krijgen. 

  

http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/Hersenoperatie-voor-aangereden-jongetje-van-Kasa-Huasa
http://www.atiy.nl/single-post/2016/10/31/Hersenoperatie-voor-aangereden-jongetje-van-Kasa-Huasa


  

 

 

Kerstpakketten actie 2016 

Ook dit jaar zorgen we weer voor 

kerstpakketten met levensmiddelen voor de 

mensen die dit het meest nodig hebben. 

Anna verzorgt wederom de inkoop en stelt 

pakketten met een waarde van € 

15,- samen. Dit pakket bevat 

basisbehoeften. Rijst, ketchup, suiker, 

boter etcetera. U kunt deze pakketten 

sponsoren! Het doel is 280 

pakketten samen te stellen. Dat is best 

heel veel. Op 15 december is het 

kerstfeest in Buena Vista en dan deelt ze 

80 pakketten uit. Iedere steun is welkom! 

Wilt u bijdragen? Doneer voor 

kerstpakketten > 
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