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Actuele ontwikkelingen 
Na een aantal maanden van afwezigheid 
zijn we weer present met nieuwe 
ontwikkelingen en verhalen uit SABV (San 
Antonio de Buena Vista). Door 
omstandigheden (werk, gezinsuitbreiding) 
heeft het enige tijd geduurd dat we iets 
hebben laten horen. Wat is er de laatste tijd 
allemaal gebeurd in SABV?  
 
Tijdens de bouw van de kantoor- en 
bibliotheekruimte is gebleken dat een van de 
leveranciers het niet zo nauw heeft 
genomen met de kwaliteit van de 
bouwmaterialen die zijn geleverd. Dit heeft 
er toe geleid dat het dak van deze ruimtes 
zijn ingestort. De leverancier van de 
draagbalken voor het dak had namelijk 
balken van een mindere kwaliteit geleverd 
dan dat van te voren was afgesproken, en 
waarvoor betaald was. Tijdens het storten 
van beton voor het dak is het dan ook 
misgegaan en hebben de balken het 
begeven. Gelukkig geen gewonden. 
Natuurlijk heeft de bevolking, onder leiding 
van Anna Haarman, het hier niet bij laten 
zitten. Men heeft verhaal gehaald bij 
desbetreffend bedrijf, waar men in eerste 
instantie de verantwoording afwees. 
Volgens hen hadden de bouwers één en 
ander niet goed gestut. Pas nadat uit 
verschillende tests was gebleken dat de 
leverancier toch echt de boosdoener was, 
heeft men zonder tegenstribbelen alle 
kosten en materialen vergoed. Het bleek 
achteraf dat de eigenaar van het bedrijf niet 
op de hoogte was van het hele voorval en 
omdat men bang was dat deze hier achter 
zou komen, was men zeer behulpzaam. 
Uiteindelijk is het toch nog allemaal goed 
gekomen afgezien van de vertraging van de 
bouw. Toch zal de eigenaar van het bedrijf 
nog worden ingelicht over deze werkwijze 
van zijn werknemers.  
 
Uiteraard is er meteen kritisch gekeken naar 
de daken van de andere lokalen. Er is 
namelijk eind 2001 al eens een lekkage 
geweest en op dit moment zakken de daken 
van de eerste twee lokalen een beetje door. 

Men is bang dat ook voor deze twee daken 
een mindere kwaliteit draagbalken is 
geleverd. Vooralsnog wordt dit opgelost 
door ondersteunende balken aan te brengen 
onder de plafonds. Dit verdient geen 
schoonheidsprijs, maar nog meer daken die 
instorten kunnen we zeker niet gebruiken.  
 

 
 
Voorlopig denken we, dat we met inmiddels 
tien klaslokalen vooruit kunnen. De lessen 
van de verschillende groepen  zullen over 
de ochtend en middag worden verdeeld 
zodat de klaslokalen optimaal benut zullen 
worden. De plannen voor de bovenbouw zijn 
hiermee dan ook vooralsnog in de ijskast 
gezet. Het geld dat hiermee bespaart wordt 
zal in eerste instantie deels worden 
aangewend voor het onderhoud van de 
verschillende lokalen. Eén van de 
uitgangspunten van Atiy is dat de bevolking  
ook een eigen verantwoordelijkheid heeft 
voor het reilen en zeilen van de school. Daar 
horen ook kleine herstelwerkzaamheden en 
het schoonhouden van de diverse ruimten 
bij. Door alle ontwikkelingen in de afgelopen 
jaren in SABV trekken meer mensen uit de 
omgeving naar deze plaats. Dat is een 
goede zaak. De kinderen gaan naar school 
en volwassenen werken in en om het dorp 
aan een betere toekomst. Helaas worden 
niet alle initiatieven met gejuich ontvangen. 
Zo is een voorstel van de plaatselijk pastoor 
om een ruimte te maken voor kinderopvang 
geen succes gebleken. Deze crèche had 
moeten komen naast de school en de kerk. 
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Voor sommigen kwam deze dan te dicht bij 
het voetbalveld te staan. Aangezien vrijwel 
alle beslissingen door de mannen worden 
genomen, kan men de crèche dan ook wel 
vergeten op deze locatie. Inmiddels heeft de 
pastoor laten weten om verderop eens te 
gaan kijken of hij niet een stuk grond kan 
kopen en daar een kinderopvang en 
kleuterschool te gaan bouwen. Dit alles zijn 
nog ideeën, dus we zullen ze blijven volgen 
en houden je natuurlijk op de hoogte. 
 
Afgelopen nieuwsbrief hebben we je verteld 
over “Friends of Bolivia”. Een groep mensen 
uit Europa die ontwikkelingshulp bieden aan 
landgenoten in hun vaderland. Welnu, de 
toezegging van $1300,- is persoonlijk 
ontvangen en hiervoor zijn dan ook zoals 
afgesproken boeken voor gekocht voor de 
bibliotheek. Daarnaast zullen er kasten 
moeten worden aangeschaft om de boeken 
in op te kunnen bergen. Over een paar 
maanden zal onze Boliviaanse “friend” 
Sylvia naar SABV afreizen om te kijken hoe 
een en ander verloopt met betrekking tot het 
gebruik van de bibliotheek. Bij tevredenheid 
zullen er in de toekomst meer  boekdonaties 
plaatsvinden, zo is ons gemeld. Om de 
donatie van de boeken blijvend te 
herinneren is gevraagd om een 
gedenksteen te plaatsen in de bibliotheek. 
 
Inmiddels is het schoolterrein voorzien van 
een stevige muur, waardoor de school nu 
echt “staat”. Zoals de meeste scholen in de 
buurt heeft de Atiy school ook een portier 
die toezicht houdt op het schoolterrein. 
Echter woont deze portier buiten het 
complex. Er wordt bekeken of men een 
woonruimte voor de portier binnen de 
schoolmuren kan realiseren. Voor de 
bewoners en voor Atiy een veilig idee. 
 
De Britse vrijwilligster Evelyn die sinds 
februari 2002 Anna Haarman heeft geholpen 
met de ontwikkelingen van de school en de 
bevolking heeft eind november afscheid 
genomen om weer terug te keren naar Groot 
Brittanië. Dankzij haar is de bibliotheek een 
feit geworden. Om Anna niet helemaal 
alleen achter te laten zijn er twee andere 
vrijwilligers voor in de plaats gekomen.  
 
Dankzij Stichting Netwerk Kleine Projecten 
(www.snkp.nl)  heeft Atiy 6 computers 
ontvangen. Geweldig, heel erg bedankt! 

Maar om er zeker van te zijn dat deze ook 
binnen de schoolgrenzen blijven heeft Anna 
ons al laten weten de computers niet naar 
de school te brengen voordat ze daar ook 
veilig kunnen staan. Hiervoor is de 
permanente komst van een portier op het 
terrein dan ook noodzaak. Zeker als de 
school groter wordt en men meer spullen 
aanschaft die diefstalgevoelig zijn. Zo zie je 
maar weer. Er is nog altijd genoeg te doen. 
 

 
 
 
Scholenacties in Nederland 
Basisschool Cobbeek in Veldhoven 
In december organiseerde de basisschool 
Cobbeek een herdertjestocht. De leerlingen 
liepen verkleed als herdertjes een tocht door 
de wijk. Langs de route waren verschillende 
garages ingericht als stalletjes. In de meeste 
stalletjes presenteerden de verschillende 
klassen zich op hun eigen manier. Een van 
de “stallen” was ter beschikking gesteld voor 
Atiy. Wij hadden de stal ingericht met foto’s 
en kleding uit Bolivia. De leerlingen die in 
het voorjaar al een sponsortocht hadden 
gelopen voor Atiy, reageerden enthousiast 
op onze aanwezigheid. We konden hen ook 
nog een aantal foto’s laten zien die toen van 
hun inspanningen gemaakt waren. Tijdens 
deze activiteit konden we ook aan ouders 
die deelnamen uitleg geven over het project. 
Het was een hele leuke originele activiteit 
voor Atiy om bij aanwezig te zijn. 
 



  Nieuwsbrief April 2003, jaargang 5 

 
Atiy Nederland 

Contact : 043-3253137 of Atiy_nederland@hotmail.com 
rek.nr. 51.77.60.207 t.a.v. C.v.d.Eertwegh, Stichting Atiy 

3 

 
A t i y - p r e s e n t a t i e b o r d  

 
 
Basisschool Lambertus in Swalmen 
Gerd Nagtzaam van Swavos (Swalmen voor 
ontwikkelingssamenwerking) had het Atiy-
project voorgedragen voor 
sponsoractiviteiten bij basisschool 
Lambertus in Swalmen. In maart kreeg Atiy 
de gelegenheid om presentaties te 
verzorgen voor alle leerlingen van deze 
school. We vertelden de kinderen over 
Bolivia, hoe de mensen er daar uitzien, hoe 
ze leven en natuurlijk over het schoolproject. 
Met foto’s, kleding en videobeelden 
probeerden we hen een duidelijk beeld te 
geven. De kinderen reageerden heel 
enthousiast en stelden veel vragen. Een 
jongetje kwam na de presentatie naar ons 
toe en bood aan dat zijn vader nog wel wat 
stenen over had die we misschien konden 
gebruiken. De leerlingen proberen tijdens de 
vastentijd zoveel mogelijk geld te 
verzamelen voor het Atiy-project. Ten 
tweede is via Gerd een sponsoractie tijdens 
het Awwieverbal in Swalmen gestart waarbij 
Atiy ook werd ondersteund. 
 
Nieuws uit Bolivia 
Val Boliviaanse regering 
Het voltallige Boliviaanse kabinet heeft zijn 
ontslag ingediend bij president Gonzalo 
Sánchez de Lozada na dagen van heftige 
protesteneind februari. De president kreeg 
daarmee de vrije hand om een andere 
regeringsploeg samen te stellen. Het te 
noemen kabinet moet een nieuw 
economisch beleid uitstippelen om het 
straatarme land uit de economische crisis te 
halen. Naar verwachting zal het nieuwe 

kabinet 5 a 6 ministers en 18 vice-ministers 
minder tellen om de grote overheidsuitgaven 
te beperken. De val van het Boliviaanse 
kabinet volgde op een week van grote 
sociale onrust en gewelddadige protesten 
tegen het harde economische 
hervormingsbeleid van president Sánchez 
de Lozada. Daarbij kwamen zeker 33 
mensen om het leven en raakten er honderd 
gewond toen militairen de opdracht kregen 
de betogingen te breken. Na de protesten 
zag de Boliviaanse regering zich 
gedwongen een aangekondigde belasting 
verhoging terug te draaien. (bron: La Chispa 
293, maart 2003) 
 
Tot slot 
Inmiddels bestaat schoolproject Atiy in 
Bolivia 5 jaar!!! Dit willen we natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn bezig 
om op een leuke manier hieraan aandacht 
te schenken. Jullie zullen er later nog meer 
over horen. 
 

 


