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Beste allemaal,
Het wordt weer tijd voor een update.
Ik hoop dat het goed met jullie gaat ondanks de moeilijke tijden.
Het is nu bijna een jaar geleden dat ook hier het coronavirus Bolivia ging beheersen.
Dit met alle gevolgen van dien zowel hier als in de rest van de wereld.
De besmettingen zijn nu aan het afnemen en het zorgpersoneel wordt gevaccineerd
met een vaccin uit Rusland. Volgens de berichten krijgt Bolivia eind maart 1 miljoen
vaccins uit China waarna er wordt begonnen met het inenten van de bevolking.

Atiy-school en de school Bolivia-Holanda
Op beide scholen is begonnen met het geven van lessen die 40 minuten per dag duren.
Het is niet veel, maar in ieder geval is dit beter dan niets. Op de school Bolivia-Holanda
in Kasa Huasa zijn we bezig met de bouw van een portierswoning. Deze is bijna af. Ik
ga de eerste inkopen doen voor de bouw van 2 klaslokalen op de tweede verdieping
waar al deels mee begonnen is. We hopen dat we daar snel mee kunnen beginnen zodat
we ook deze lokalen kunnen gaan gebruiken, tenminste als het virus een beetje onder
controle is.
Dan hebben we op beide scholen geholpen met desinfectievloeistoffen, alcohol,
mondkapjes, apparaten en middelen om besmettingen te voorkomen.

Huiswerkbegeleiding
Bij het huiswerkbegeleidingsproject hebben we de afgelopen maanden gewerkt met
4 groepen van ongeveer ieder 10 kinderen. Ze komen om de dag. De kinderen die op
school meer achterstand hebben opgelopen laten we vaker komen. We helpen ze bij
hun huiswerkopdrachten. Dit zijn vooral kinderen uit een zwak sociaal milieu en
incomplete gezinnen. Sommige kinderen zijn hyperactief en hebben
concentratieproblemen en/of zijn snel afgeleid. Ze hebben in ieder geval allemaal een
leerachterstand.
De meeste moeders van deze kinderen leven van dag tot dag. Ze verkopen bijvoorbeeld
wc-papier of snoepjes. Sommige moeders bedelen. Anderen moeten keihard werken en
maken lange dagen als werkster in een huishouden tegen een zeer laag salaris. Ze
durven ook niet te klagen want ze zijn bang dat ze hun werk kwijtraken. Het gevolg is
dat de kinderen de hele dag alleen thuis zijn, als het niet hun beurt is om naar ons
project te komen. Sommige kinderen gaan ook met hun moeders mee de straat op om
spulletjes te verkopen.
Er zijn kinderen die nu naar de 3de klas gaan en problemen hebben met lezen en
schrijven. Hun moeders uiteraard ook. Dat zijn ook de moeders die het minst
gemotiveerd zijn om het volwassenonderwijs bij ons te volgen. Ik heb deze moeders nu
als harde voorwaarde gesteld dat ze naar het volwassenonderwijs moeten komen, want
anders kunnen wij hun kinderen niet meer helpen met hun onderwijs. Gelukkig helpt
dit, want ze vinden het wel belangrijk genoeg dat hun kinderen onderwijs krijgen.
Daarnaast is het ook heel gezellig. Er wordt veel gelachen en sommige moeders
brengen wat eten of wat te snoepen mee. En ik geef ze levensmiddelen voor hun gezin

waar ze heel blij mee zijn. We hebben ons uiteraard moeten aanpassen aan de
coronaregels voor w.b.t. hygiëne, afstand houden etc.

Eetzaalproject
In verband met de pandemie is de eetzaal gesloten. We geven dus geen dagelijkse
maaltijden. We compenseren dit met het geven van tussendoortjes als de kinderen of
moeders deelnemen aan het huiswerkbegeleidingsproject of tijdens het
volwassenenonderwijs. We proberen het een beetje afwisselend en verrassend te
houden, en uiteraard lekker en gezond.
Met het werk dat we het afgelopen jaar hebben gedaan, en nu nog steeds doen,
hebben we denk ik deze kinderen wel echt gered en ervoor gezorgd dat ze niet op
straat terecht zijn gekomen. Daarnaast is de stap om straks weer naar school te gaan
voor hen een stuk makkelijker geworden. Ze kunnen makkelijker aansluiting vinden.
Het is een moeilijke tijd en het is wel een kwestie van veel geduld hebben.

Voor de armste kinderen die deelnemen aan onze projecten heb ik wat kleding en
schoeisel gekocht.

Gezinshulp
Dan ben ik afgelopen week helemaal teruggevallen in mijn oude beroep als
gezinsverzorgster. Doña Candelaria was ziek en zat helemaal in zak en as. Ze is
weduwe, heeft 4 kleine kinderen waarvan er 3 in ons project zitten. Ik heb haar
meegenomen naar een dokter en na onderzoek bleek ze gastritis en iets met de
galblaas te hebben waarvoor ze medicijnen heeft gekregen. Samen met Marianne onze
kokkin (manusje van alles tegenwoordig) hebben we heel haar huisje uitgemest (is
onvriendelijk om te zeggen, maar eigenlijk kan ik het niet anders omschrijven). Het
was gelukkig wel een klein huisje en we waren er snel klaar mee. We hebben alle
kleding en beddengoed gewassen en schoongemaakt. We hebben haar kinderen
geholpen, en alles weer op een plek gezet, en eten gekookt.
Ze werd door haar naaste buren geïntimideerd. Deze mensen bezitten in de buurt
meerdere huizen en toch wilden zij haar huisje onteigenen. Ik kon het niet geloven
toen ik dat hoorde, mensen die 5 huizen bezitten en dan zo tegen deze vrouw
tekeergaan, zo oneerlijk en gemeen zelfs.
Het was eigenlijk een opeenstapeling van problemen en dit laatste was de druppel die
de emmer deed overlopen. Ik heb er een nacht van wakker gelegen.
Ik ben nog even bij haar geweest en het gaat nu gelukkig beter met haar. Ze kan in
haar huisje blijven wonen want volgens de buurtautoriteit hoefde zij zich daar absoluut
geen zorgen over te maken. Ik ben daar heel blij om voor haar. Ze heeft nog wel een
beetje gezinsverzorging nodig.

Verder heb ik eigenlijk geen nieuws. We gaan door met wat we kunnen doen. Ik wens u
allen het allerbeste en gezondheid, en hoop voor jullie dat het gauw wat warmer
wordt.
Ik wil als laatste iedereen hartelijk bedanken voor de hulp die we kunnen geven.
Hartelijke groeten en liefs
Anna
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