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Hallo allemaal, 

  

Anna Haarman heeft weer een mooie update geschreven over de ontwikkelingen binnen onze projecten van 

Atiy in Bolivia. Hieronder kunnen jullie het nieuws lezen en de mooie foto's zien die zij daarbij gemaakt heeft.  

  

Veel leesplezier! 
 

 

  

 

Beste lezers, 

Hier is weer een nieuwe nieuwsbrief. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Hier gaan we nu het winterseizoen 

in en het is best al koud, vooral als de zon onder gaat. 

In Bolivia wordt gemeld dat we in een nieuwe coronavirusgolf terecht zijn gekomen. De nieuwe variant is hier 

ook gesignaleerd.  Hopelijk blijft het allemaal binnen de perken. 

In deze nieuwsbrief ga ik vertellen over onze werkzaamheden en ontwikkelingen van de verschillende 

projecten. 
 

 

  

 



  

 

De comedor (eetzaal) en de apoyo escolar (huiswerkbegeleiding) 
Elke dag krijgen nu 60 kinderen een warme maaltijd van ons. Het is nagenoeg genormaliseerd na de 

pandemieperiode. Hopelijk blijft dit zo. Uiteraard gelden nog wel steeds de hygiënische normen, zoals handen 

wassen en gebruik van mondkapjes wat hier nog steeds verplicht is. Tegen verkouden kinderen moeten we 

helaas zeggen dat ze thuis moeten blijven, maar we geven voor hun wel een maaltijd mee naar huis. De 

moeders helpen in toerbeurten mee in de keuken. Ze helpen met de voorbereidingen van de maaltijden en de 

werkzaamheden na de maaltijden zoals schoonmaken en opruimen.  

Van de ouders vragen we een kleine bijdrage van 1 Boliviano per maaltijd, wat ongeveer gelijk is aan 12 

eurocent.  Van die bijdrage betalen we een deel van de vaste lasten zoals elektriciteit, water, gas, internet, en 

kleine onderhoudskosten. Er blijft nog een saldo over voor kleine onderhoudskosten. Niet alle ouders kunnen 

die bijdrage betalen. In plaats van een financiële bijdrage dienen zij dan een fysieke bijdrage te leveren aan 

de projecten door bijvoorbeeld schoonmaak, onderhoud of andere hulptaken. Van de Caritas Bolivia, krijgen 

we maandelijks een gulle donatie in natura van 15 liter slaolie, 1 zak suiker, en 44 kg meel waar we brood van 

bakken, en 44 kg macaroni. Uiteraard zijn we daar heel blij mee. Helaas is alles ook hier duurder geworden; 

als gevolg van de oorlog in Europa wordt er gezegd. 
 

 

  

 



  

 

Huiswerkbegeleiding 
De meeste kinderen van het eetzaalproject nemen ook deel aan de huiswerkbegeleiding. We hebben 2 

groepen van 25 kinderen en 2 onderwijzers hiervoor. Deze onderwijzers ontvangen hiervoor een 

onkostenvergoeding. We hebben heel veel aanvragen van ouders gehad om hun kind te kunnen laten 

deelnemen aan de huiswerkbegeleiding. We krijgen nog steeds veel aanvragen. De meeste schoolkinderen 

hebben hier een leerachterstand opgelopen door de pandemie. Vooral de arme kinderen. Bijna twee jaar lang 

is er geen fysiek onderwijs gegeven.  Op een gegeven moment werden er door leerkrachten 

huiswerkopdrachten gegeven via whatsapp en later werd lesgegeven via het internet. Voor veel 

schoolkinderen was het niet mogelijk om daar deel aan te nemen bij gebrek aan een smart Phone en de kosten 

voor een internetverbinding. Heel veel ouders hebben zelf amper onderwijs gehad, en hebben daardoor ook 

niet de mogelijkheid om hun eigen kinderen te helpen bij het onderwijs. Het is dus heel begrijpelijk dat ouders 

hun kind graag bij de huiswerkbegeleiding willen hebben.  We overwegen nu om een extra 

huiswerkbegeleiding klas te openen om aan die nood te kunnen voldoen. 
 

 

  

 

Volwassenonderwijs 
Aan de ouders van de kinderen die deelnemen in ons project, vooral de moeders, wordt ook 

volwassenonderwijs gegeven. De onderwijzeres wordt betaald door de gemeente en de ouders kunnen gratis 

deelnemen. Er zijn twee klassen gemaakt die lessen krijgen op het niveau van basisonderwijs. We hebben 2 

klassen. Er is een groepje volwassen leerlingen dat les krijgt op het niveau van de eerste klas, een groepje 

4de klas en een groepje op het niveau van de 6de klas. In totaal zijn er 23 leerlingen. Deze lessen worden 

gegeven na de reguliere lessen van de huiswerkbegeleiding. De meeste deelnemers zijn vrouwen en ik vind 

het super goed van hun dat zij gemotiveerd zijn om hieraan deelnemen. 
 

 

  

 



  

Tuinbouwproject 
We verbouwen sla in het hydrocultuur systeem. Dat gaat heel goed. Een gedeelte van de oogst is voor eigen 

gebruik voor de maaltijden van het eetzaalproject en een gedeelte is voor de verkoop. Er zijn drie moeders die 

meewerken aan het verbouwen van de sla, het onderhoud van de tuin en de verkoop van de sla. Zij verdienen 

daar een klein inkomen mee en met een gedeelte van de opbrengst van de verkoop kunnen de kosten worden 

betaald. Daarnaast verbouwen we in de kas verschillende kruiden voor de maaltijden. Momenteel hebben we ook 

paprika en boontjes in de kas staan.  Doña Victoria is een moeder van kinderen die deelneemt aan het project. 

Haar man is gehandicapt geraakt als gevolg van polio. Zij heeft “groene vingers” en mag een gedeelte van de kas 

gebruiken voor de kweek van sier- en tuinplantjes die ze verkoopt. Als tegenprestatie zorgt ze voor de planten en 

fruitbomen buiten de kas. 
 

 



  

 

  

 

Kasa Huasa - school Bolivia Holanda 
Begin van dit schooljaar hebben we een aanvraag gekregen van het schoolbestuur voor de bouw van vier 

klaslokalen.  Deze uitbreiding is noodzakelijk omdat er steeds meer leerlingen naar deze school komen. Vanuit 

Atiy is ingestemd met deze uitbreiding. De ouders van de kinderen hebben de grond eerst bouwrijp gemaakt. 

Op de plek waar de lokalen moesten komen, lag een grote berg van keiharde grond. Er moest best nog wel 

wat grond verzet worden. Met vereende krachten en later wat hulp van een graafmachine is het goed gelukt. 

Inmiddels is de fundering gelegd en worden inmiddels de muren gebouwd.  
 

 

   



   

   

  

 

“Jubileumfeest “school Atiy 
Deze maand hebben de onderwijzers en leerlingen met de ouders het zilveren jubileum van de school Atiy 

gevierd. Hoewel ze volgens de Nederlandse telling een jaar te vroeg zijn, was het een prachtig feest! Er werd 

volop muziek gemaakt en veel dansoptredens verzorgd door de leerlingen. Natuurlijk waren er ook toespraken 

en werd er taart gegeten. Ongelofelijk mooi hoeveel kinderen er in al die jaren al onderwijs hebben kunnen 

krijgen. Dat mag ook zeker gevierd worden! 
 

 



  

 

  

https://shoutout.wix.com/so/d8O3x4Xij/c?w=AcEp4rBcJjnkqEbTuyjP7F7T7LCB1iNhZOKXSp_OB84.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvL2Q4TzN4NFhpaj9sYW5ndWFnZVRhZz1lbiIsInIiOiJmMTk5NWM2OC05MDJhLTQwNzItNmNjNy0xOGZhZWVkZjBjMWQiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiI1ZjA4NGIzMS00YWJlLTRmZTctOTE3Yy1hNWE5Y2Q0YTA4NDcifQ


  

 

  

 

“Medische zorg” - samenwerking Voces Libres 
In onze voormalige medische post wordt momenteel een gezondheidscampagne uitgevoerd door de 

Boliviaanse hulporganisatie Voces Libres. Deze organisatie heeft diverse programma’s om de bevolking in de 

armste buurten te helpen op allerlei gebieden, waaronder een gezondheidsprogramma. Vanuit het 

gezondheidsprogramma verzorgen zij workshops over familieplanning, voeren zij campagnes voor vroege 

opsporing van borst- en baarmoederhalskanker en plaatsen zij hormonale implantaten en koperspiraal ter 

voorkoming van ongewenste zwangerschappen. Momenteel heeft deze organisatie onze voormalige medische 

post in gebruik om daar pap-testen af te nemen, om daarmee baarmoederhalskanker en andere soorten 

infecties op te sporen. Het komt veel voor hier en er overlijden veel vrouwen hieraan. We hebben de lokale 

vrouwen op de hoogte gebracht om hieraan deel te nemen. De opkomst was groot. Vooraf is er in onze 

multifunctionele ruimte een klinische les gegeven over waarom deze testen belangrijk zijn. Tevens is er les 

gegeven over familie planning.  De mensen kunnen hier gratis aan deelnemen. 
 

 



  

  

 

  

 

Voorlichting seksueel misbruik en kindermishandeling – samenwerking Instituto para el 

desarrollo humano 
De Boliviaanse organisatie Instituto para el Desarrollo Humano, IDH, heeft als doel bij te dragen tot de 

verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking, bij voorkeur in plattelandsgebieden. Deze organisatie 

verzorgt lessen aan de schoolkinderen op zowel de Atiy-school als de school Bolivia-Holanda over het 

voorkomen van seksueel geweld en mishandeling. Door de pandemie zijn deze lessen de afgelopen jaren niet 

meer gegeven maar nu, meer dan ooit, is de bewustwording en preventie op dit gebied heel hard nodig.  

In de periode van de pandemie hebben er hele nare seksuele misbruikzaken en andere misdrijven 

plaatsgevonden. Uiteraard worden die berichten niet aan de grote klok gehangen maar er is me toch een en 

ander ter ore gekomen. Een heel jong meisje van 11 jaar oud, die deelneemt aan ons project is slachtoffer 



geworden. Een ander meisje liep gevaar maar gelukkig hebben we hier op tijd een signaal van ontvangen en 

konden we voorkomende maatregelen treffen. We hebben de kinderbescherming ingeschakeld. Aansluitend 

daarop hebben we nog een bewustzijns-les ingelast voor de ouders over dit thema. Vooral in deze tijd met 

mobiele telefoon en sociaal media liggen er onbekende gevaren op de loer waar veel ouders zich niet van 

bewust zijn. Om die reden vinden we het erg belangrijk dat deze organisatie IDH deze lessen verzorgd binnen 

onze projecten. 
 

 

  

 

  

 

  

 



Bezoek uit Nederland 
We hebben een bliksembezoek gehad van 9 dagen van Gerda Glazema uit Friesland. Zij was hier eerder voor 

10 maanden in 2010 samen met haar man Rink.  Ze hebben toen vrijwilligerswerk voor ons gedaan.  Het was 

superleuk om haar weer te zien! We hebben een reünietje gehouden met ex-werknemers en moeders en 

studenten uit die tijd. Het was heel gezellig en we hebben veel bijgepraat.  Gerda heeft geen dag stil gezeten 

en ik dus ook niet. We zijn ook nog een dag naar de campo (platteland) geweest en daar allerlei spulletjes en 

heel veel bananen uitgedeeld die ik had gekregen van de verkopers van de mercado de campesinos 

(boerenmarkt). 

Gerda is niet met lege handen gekomen en zij heeft voor ons project een nieuw beeldscherm gekocht. We 

hadden er een, maar die is helaas kapotgegaan en was niet meer te repareren. Nu kunnen we weer een filmpje 

aan de kinderen laten zien op regenachtige dagen en we kunnen het ook gebruiken voor lessen. De computer 

kan erop aangesloten worden voor educatieve doeleinden. Gerda heeft nog een persoonlijke actie op touw 

gezet en daarmee heeft zij hele arme families voorzien van bedden, matrassen en eettafels. Een behoorlijke 

klus om het allemaal op de plek te krijgen, maar het was een prachtige actie waar de families heel blij mee 

waren. Het was een bijzonder bezoek. 
 

 

  

 



  

 

  

 

  

 

Slotwoord 
Ik kan alleen maar mijn dank uitspreken dat we met uw donatie verder kunnen samenwerken voor een betere 

toekomst hier voor de kinderen. Vooral nu na die nare periode van de pandemie. 



Ik wens u allen het beste en een fijne zomer en vakantie toe. 

Hartelijke groeten 

Anna Haarman 
 

 

  

 

DONEER OOK!  
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