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Hallo Allemaal, 

 

Anna heeft vanuit Bolivia weer een mooie brief geschreven om ons te informeren over 

de ontwikkelingen en omstandigheden daar: 

  

https://mailchi.mp/cc23d02e3a71/nieuwsbrief-atiy-april-4158857?e=%5bUNIQID%5d
http://www.atiy.nl/
http://www.atiy.nl/
https://www.facebook.com/stichtingatiy
http://www.atiy.nl/


 

Beste allemaal, 

Allereerst een hartelijke groet aan iedereen en sterkte allemaal in deze moeilijke 

tijden waarin we beland zijn. Ongelofelijk dat in een tijdsbestek van een aantal weken 

een virus de hele wereld op zijn kop kan zetten! 

 

Corona-virus in Bolivia 

In Bolivia zijn er op het moment van schrijven van deze brief ongeveer 132 corona-

patiënten en zijn er inmiddels 9 mensen aan het virus overleden. In vergelijking met 

wat er in Nederland en vele andere Europese landen plaatsvindt, is dat niet veel. 

Desondanks zijn er wel zeer strenge maatregelen genomen door de Boliviaanse 

overheid. We zitten nu al bijna 2 weken in quarantaine. De Boliviaanse 

gezondheidszorg is niet voorbereid op een pandemie. Er ontbreken allerlei middelen 

om de strijd met het virus aan te gaan en om die reden zijn er al strenge lock-down-

maatregelen getroffen die in ieder geval nog tot 15 april gaan duren. Daarna zal er 

verder gekeken worden hoe de verspreiding van het virus verloopt. Maar hopen op het 

gunstigste scenario. 

Een ochtend per week mag een persoon per familie naar buiten om boodschappen te 

doen. Zonder vergunning van de overheid mag je niet met de auto de straat op. Er 

staan zware straffen op als je zonder vergunning rijdt en je auto wordt ook nog 

afgenomen. Hopen maar dat het ook echt helpt al deze strenge regels. 

  

Het is een ramp voor de arme mensen die nu niet hun dagelijkse brood kunnen 

verdienen. Vlak voor de lockdown heb ik nog voedselpakketten gemaakt van de 

levensmiddelen die we nog hadden voor het eetzaalproject dat nu vanwege de 

omstandigheden is gesloten. Deze pakketten heb ik uitgedeeld aan de armste families 

hier. Dat is nu bijna twee weken geleden en zou ik graag komende week opnieuw doen. 

Daarvoor zou ik een vergunning nodig hebben, maar die kan ik niet rechtstreeks van de 

overheid krijgen omdat Atiy geen Boliviaanse organisatie is. Ik heb daarom een 

aanvraag gedaan bij het Aartsbisdom, of zij mij een vergunning kunnen verlenen. 

Daarvan heb ik net bericht ontvangen dat ik toestemming heb om met mijn autobus 

levensmiddelen te gaan brengen naar families die in hoge nood verkeren. We hebben 

levensmiddelen ontvangen van de organisatie Caritas voor ons eetzaalproject die ik dan 

naar de armste families kan brengen. 

  

 
 

 

KASA HUASA - SCHOOL BOLIVIA-HOLANDA 

 



 

Het schoolbestuur had ons gevraagd of we konden helpen met de bouw van twee 

nieuwe klaslokalen. Vanwege de grote toestroom van nieuwe leerlingen was een 

uitbreiding van de school hoognodig. Naast twee lokalen zouden ze ook nog graag een 

kantoorruimte voor de directie willen. 

We hebben mooie donaties mogen ontvangen om dit te kunnen realiseren. 

Een klaslokaal en de kantoorruimte kunnen we realiseren dankzij een sponsoractie van 

de Nederlandse Stichting Care 4 More. Zij hebben ons project uitgekozen als een van de 

projecten die zij steunen tijdens hun Mission Panamerica. Op hun website 

[https://www.care4more.com/projecten/bouw-nieuw-klaslokaal-bolivia-

cochabamba/ ] is hierover meer informatie te vinden. 

Het andere klaslokaal hebben we kunnen financieren dankzij donaties die we hebben 

ontvangen door een drietal presentaties die mijn zus Ria heeft verzorgd bij 

verschillende gemeenschappen. 

Begin december is er gestart met de bouw van 2 nieuwe klaslokalen en deze zijn bij de 

start van het nieuwe schooljaar in februari ook al in gebruik genomen! 

  

Er is ook een met beton verhard pad aangelegd vanaf de straat naar het schoolplein. 

Het terrein rondom het schoolplein diende op een aantal plekken gerepareerd te 

worden om struikelongelukken en valpartijen te voorkomen. Daarom zijn er wat treden 

aangebracht en daarmee is het een stuk verbeterd. Dit hebben we allemaal nog kunnen 

realiseren met donatiegelden die de leerlingen van het Jacob Roelandlyceum uit Boxtel 

daarvoor bestemd hadden. 

https://www.care4more.com/projecten/bouw-nieuw-klaslokaal-bolivia-cochabamba/
https://www.care4more.com/projecten/bouw-nieuw-klaslokaal-bolivia-cochabamba/
https://www.atiy.nl/single-post/2019/08/09/Bezoek-uit-Boxtel


 

De uitbreiding en verbetering van de school Bolivia-Holanda is daarmee dus 

gerealiseerd! 

 
 

 

San Antonio de Buena Vista - Atiy-projecten 

 

 

Onderhoud en reparatiewerkzaamheden 

In de maand januari was het zomervakantie hier in Bolivia. We hebben toen een aantal 

onderhoudswerkzaamheden en reparatieklussen kunnen doen. De drie lokalen die we 

gebruiken voor de huiswerkbegeleiding en andere bijeenkomsten, hebben we flink 

onderhanden genomen. We hebben alle muren geschuurd, geplamuurd en geverfd. Er 

zijn twee nieuwe schoolborden aangeschaft. 

De dakgoten zijn vernieuwd omdat die elk jaar veel problemen gaven tijdens het 

regenseizoen. Er is een nieuwe waterafvoer aangelegd zodat het water rechtstreeks 

vanuit de dakgoot naar de wateropslagtank gaat. 

 

 

 

 

Beveiliging tegen inbraak en diefstal 

Ter beveiliging van het terrein hebben we extra lichten met sensoren geïnstalleerd en 

wat camera’s laten plaatsen ter voorkoming van inbraak en diefstal. Dit is helaas nodig 



 

gebleken omdat alle waterpompjes van de hydrocultuur uit het tuinbouwproject waren 

gestolen. Deze waterpompjes komen uit Nederland en zijn hier niet te krijgen. 

Gelukkig heb ik ze weer teruggevonden op een gedeelte van de Cancha (markt) waar 

gestolen spullen verkocht worden. Daar kom ik liever niet natuurlijk, maar het heeft nu 

wel baat gehad omdat ik onze spullen daar terugvond. Ik heb er wel weer wat voor 

moeten betalen maar in ieder geval veel minder dan de oorspronkelijke kostprijs. Het 

is heel vervelend en kost daarnaast ook veel energie. We hebben er daarom voor 

gekozen om te investeren in de beveiliging van onze projecten. 

  

 

 

De gaarkeuken 

In de gaarkeuken hebben we nog een kleine reparatie gedaan. Verder hebben we ook 

een transportkarretje laten maken, dat een grote hulp is voor het verplaatsen van de 

ingekochte levensmiddelen. Ook is het heel handig om hiermee de grote pannen met 

eten vanuit de gaarkeuken naar de eetzaal te transporteren. 

  

 

Tuinhuisje - peuterklasje 

Naast de keuken en de eetzaal staat een tuinhuis dat een flinke opknapbeurt heeft 



 

gehad. Er zaten scheuren in en was aan het afbrokkelen. Nu is er een nieuwe vloer in 

gelegd en is het weer functioneel. Dit huisje wordt nu gebruikt als een soort 

peuterspeelklasje. Een aantal moeders krijgen schrijf- en leesles van een student 

onderwijskunde in onze lokalen. Hun kleine kinderen kunnen dan in het peuterklasje 

blijven. Een kleuterjuf-stagiaire houdt de kinderen dan bezig. We hebben hiervoor 

enkele tafeltjes en stoeltjes aangeschaft en wat educatieve puzzels en speeltjes. 

  

 

 
 

  



 

START NIEUW SCHOOLJAAR 

 

  

 

 

Uitdelen schoolmaterialen 

Eind januari heb ik weer schoolmateriaal in kunnen kopen om uit te delen aan de 

armste schoolkinderen. Ik ben er erg blij mee dat we dat weer hebben kunnen doen, 

dankzij een sponsoractie van Basisschool de Achtbaan in Melick. Een voorraadje hebben 

we gehouden voor het huiswerkbegeleidingsklassen en we hebben een voorraadje 

gegeven aan de school Bolivia-Holanda in Kasa Huasa, om dat daar ook uit te kunnen 

delen aan de armste kinderen. 

Een aantal leerlingen heb ik ook kunnen helpen met hun schoolboeken, schoeisel en 

kleding, zodat zij ook naar school kunnen. 

  

https://www.atiy.nl/single-post/2019/08/09/De-tuinkas


 

 

 

 

Huiswerkbegeleiding/bijlessen 

Op 2 maart, na carnaval, zijn we weer begonnen met de huiswerkbegeleiding en met 

taallessen voor moeders. Er is veel vraag van moeders gekomen voor hulp aan hun 

kinderen. De thuissituatie is zorgelijk. Veel moeders zijn alleenstaand; verlaten door 

hun man of weduwe of hun man is gehandicapt, ziek, verslaafd aan alcohol en 



 

sommigen zitten in de gevangenis. Kinderen groeien soms op bij de grootouders of bij 

andere familieleden. Niet zo mooi allemaal, zal ik maar zeggen. 

Kinderen gaan hier maar halve dagen naar school en daarom krijgen ze veel huiswerk. 

Veel ouders hebben zelf amper scholing gehad of werken hele dagen en kunnen daarom 

hun kinderen niet helpen. 

  

We werken dit jaar weer met drie onderwijzers; Neysa, Brini en Carmen. Marianne is 

weer de kokkin in de gaarkeuken en Dona Silvia en Juan en hun kinderen dragen de 

verantwoordelijkheid voor het verbouwen van de groente via het hydrocultuursysteem. 

Alle moeders moeten om toerbeurten een bijdrage doen aan de werkzaamheden in de 

projecten. Hiermee doen zij een bijdrage in natura om de financiële bijdrage voor 

deelname van de kinderen aan de projecten voor hun wat dragelijk te houden. De 

moeders helpen vooral met de voorbereidingen van maaltijden in de keuken, 

schoonmaak, maar af en toe ook in de tuinkas als daar extra werkzaamheden zijn zoals 

het planten van groenten of het oogsten. 

 

 

 

 

Eetzaal 

Op 17 februari zijn we weer begonnen met het koken van maaltijden voor de kinderen 

van ons project. Ik kan wel stellen dat we vol zitten met exact 100 kinderen die 

dagelijks bij ons een maaltijd krijgen. Dit jaar krijgen we weer hulp van de organisatie 



 

Caritas. Maandelijks leveren zij voor de eetzaal twee zakken met pasta, 1 grote zak 

meel, 1 zak suiker en 15 liter slaolie. Dit is een waardevolle bijdrage. 

 

 

 

  

 

AFSLUITEND 

 

Alles was in orde met de projecten, we zijn goed van start gegaan. Nu vanwege het 

Corona-virus ligt alles sinds 22 maart stil. Ik kan bijna niet geloven dat dit gebeurt. 

Voor ‘Pachamama’ (Moeder Aarde) is het wel goed; de mooie heldere lucht, geen smog 

boven Cochabamba, vrolijk fluitende vogels, de stilte, de schoonheid van de natuur. 

Maar onderliggend is er een innerlijk bezorgd gevoel over waar de wereld nu mee te 

maken heeft en voel ik me soms ook een beetje angstig over wat ons nog te wachten 

staat. 

  

Ik wil iedereen bedanken voor alle hulp die we hebben kunnen geven en zullen blijven 

geven, vooral in deze tijd. Ik wens jullie alle goeds toe, sterkte en hoop en blijf veilig 

en gezond. Dat we allemaal hier goed doorheen mogen komen. 

  

Een van de moeders die ik een voedselpakket had gegeven zei tegen me als wens: “Que 

Dios te Protege” = dat God je beschermt. Dat wens ik jullie ook toe. 

Heel fijn Pasen gewenst. 



 

  

Anna 

  

 
 

 

Mijn dank voor voor alle ontvangen hulp om hier te kunnen helpen.  

Een hele fijne zomer toegewenst! 

Hartelijke groeten, Anna 
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