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Ontstaan	en	ontwikkeling	van	het	Atiy	project.	
	
Het	idee	voor	het	“	schoolproject	Atiy	“	is	 in	1998	
in	Bolivia	geboren.	Een	internationale	groep	jonge	
mensen	 en	 enige	 Boliviaanse	 professionals	waren	
gezamenlijk	van	mening,	dat	de	meest	structurele	
ondersteuning	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 Bolivia	
gerealiseerd	 kon	 worden	 door	 het	 geven	 van	
onderwijs	aan	(	kansarme	)	kinderen.	
	
Gekozen	is	toen	voor	het	oprichten	van	een	school	
in	 het	 dorpje	 San	 Antonio	 de	 Buena	 Vista,	 kort	
gezegd	 is	 er	 in	 dit	 gebied	 hoge	 werkeloosheid	
vanwege	 interne	 migratie	 door	 ex-mijnwerkers.	
Infrastructurele	 voorzieningen	 waren	 nog	 niet	
voorhanden	 en	 schoolfaciliteiten	 waren	
onbereikbaar	of	onbetaalbaar.	
	
Als	 eerste	 stap	 is	 de	 Stichting	 Atiy	 opgericht,	
vastgelegd	 in	 een	 formele,	 doch	 geen	 officiële,		
overeenkomst	 tussen	 de	 projectgroep	 (5	
Bolivianen,	 2	 Nederlanders,	 1	 Canadese	 )	 en	 de	
dorpsvertegenwoordigers	 van	 San	 Antonio	 de	
Buena	 Vista.	 Daarbij	 zijn	 ook	 de	 uitgangspunten	
van	 de	 Stichting	 geformuleerd	 en	
overeengekomen.	
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In	 de	 taakverdeling	 is	 de	 informele	 afspraak	
gemaakt,	 dat	 de	 Bolivianen	 zich	 voornamelijk	
zouden	 richten	 op	 de	 oprichting	 en	
instandhouding	van	de	school	en	de	buitenlanders	
zich	zouden	bezighouden	met	de	fondswerving.	
	
Nadat	 de	 eerste	 fondswerving	 gedaan	 werd	 in	
familie-	 en	 vriendenkring	 is	 in	 1999	 besloten	 om	
de	aktiviteiten	in	Nederland	een	meer	legale	status	
te	 geven	 middels	 het	 oprichten	 van	 de	 Stichting	
Atiy	 Nederland.	 Deze	 stichting	 is	 notarieel	
vastgelegd.	
	
Het	 Aity	 project	 wordt	 gefinancierd	 door	
donateurs	die	eveneens	drie	of	vier	maal	per	 jaar	
via	 mail	 een	 nieuwsbrief	 ontvangen.	 Het	 project	
Atiy	 heeft	 ook	 uit	 andere	 bronnen	 (	 Canada,	
Amerikaanse	 tandartsenorganisatie	 alsmede	
diverse	prive	initiatieven,	financiële	ondersteuning	
gekregen.	
	
Medio	 2000	 heeft	 Anna	 Haarman,	 een	
Nederlandse	 vrijwilligster	 in	 Cochabamba,	 zich	
gepositioneerd	 als	 contactpersoon	 tussen	 Atiy	
Bolivia	en	Atiy	Nederland	voor	zowel	informatieve,	
organisatorische	als	ook	financiële	bemiddeling.	
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De	 ontwikkeling	 van	 het	 Atiy	 project	 is	 “en	 detail”	
vastgelegd	 in	 de	 uitgegeven	 Nieuwsbrieven	
(beschikbaar	 via	de	website	www.atiy.nl)	die	met	een	
regelmaat	 werden	 verspreid	 aan	 donateurs	 en	
sponsors.	 Ook	 is	 de	 voortgang	 af	 te	 lezen	 uit	 diverse	
video	 films	 en	 een	 groot	 aantal	 foto’s	 die	 ook	 op	 de	
website	toegankelijk	zijn	gemaakt.		
	
	
Financiele	verantwoording	
	
Voor	 de	 financiële	 verantwoording	 is	 voor	 elk	
kalenderjaar	een	inkomsten/uitgaven	overzicht	en	
een	balans	gemaakt.	De	organisatiekosten	van	de	
Stichting	blijven	onder	de	2%.	
	
Gesteld	 mag	 worden,	 dat	 het	 project	 zijn	
opbouwfase	voltooid	heeft	en	dat	nu	de	 fase	van	
stabiliseren	en		beperktere	uitbouw	is	bereikt.		
	
Uitgangspunten.	
	
Met	 inachtneming	 van	 de	 achtergrond	 van	 het	
ontstaan	 van	 de	 Stichting	 Atiy	 Nederland,	 zijnde	
een	organisatie	 zonder	winstbejag,	 politieke	noch	
religieuze	 binding	 en	 refererend	 aan	 de	
uitgangspunten	 van	de	 Stichting	Atiy	Bolivia,	 stelt	
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de	Stichting	Atiy	Nederland	zich	ten	doel	om	haar	
aktiviteiten	op	de	volgende	aspecten	te	richten:	
	
1. Organisatorische	betrokkenheid.	
De	 gang	 van	 zaken	 in	 Bolivia	 is	maatgevend	 voor	
de	 mate	 van	 ondersteuning	 die	 de	 Stichting	 zich	
ten	doel	 zal	 stellen.	 Zorgvuldig	 zal	 steeds	moeten	
worden	 afgewogen	 welke	 ontwikkelingen	
beïnvloedbaar	 zijn	 vanuit	 Nederland	 en	 in	 welke	
mate	 ontwikkelingen	 gekoppeld	 zijn	 aan	 de	
culturele	en	sociale	omstandigheden	in	Bolivia.	
Steeds	 zal	 de	 afweging	 gemaakt	 worden	 in	
hoeverre	 ontwikkelingen	 strijdig	 kunnen	 zijn	 met	
de	 hierboven	 gedefinieerde	 uitgangspunten.	 In	
geval	 van	 strijdigheden	 zal	 overleg	 gevoerd	
worden	met	de	organisatie	in	Bolivia.	
	
Als	 uitvloeisel	 van	 de	 organisatorische	
betrokkenheid	 is	 het	 inzetten	 van	 geldelijke	
middelen	 de	 uitvoeringsvorm	 hiervan.	 De	
verworven	fondsen	zullen	worden	ingezet	voor	de	
uitbreiding	 en	 ter	 stimulering	 van	 onderwijs,	
gezondheidszorg	en	sociaal	welzijn.	
	
Deze	geldelijke	middelen	worden	verworven	via:	
	
Fondsenwerving;	middels	donateurs	en	incidentele	
verzoeken	aan	andere	organisaties.		
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Het	organiseren	van	gerichte	activiteiten.	
De	aanpak	hierbij	 is	om	 jaarlijks	streefdoelen	vast	
te	stellen	en	daarbij	te	bepalen	hoeveel	financiële	
ondersteuning	hiervoor	begroot	wordt.	
	
Het	 uiteindelijke	 doel	 is,	 dat	 het	 schoolproject	 in	
San	Antonio	de	Buena	Vista	in	grote	mate	volledig	
onafhankelijk	van	internationale	ondersteuning	zal	
blijven	functioneren.	
	
2. Ideële	betrokkenheid.	
Naast	 een	 directe	 betrokkenheid	met	 het	 project	
Atiy	wil	de	Stichting	ook	een	bijdrage	 leveren	aan	
de	bewustwording	van	de	rechten	van	de	“	Derde	
Wereld”	 en	 dit	 vooral	 bij	 kinderen	 onder	 de	
aandacht	brengen.		
	
Er	 is	 voor	 gekozen	 om	 dit	 in	 eerste	 instantie	 via	
voorlichtings-	 en	 lesprogramma’s	 op	 basisscholen	
gestalte	 te	 gaan	 geven.	 Secundaire	 optie	 blijft	
daarbij	om	hier	ook	fondswerving	aan	te	koppelen.	
	
Uitvoering.	
	
Om	 verdere	 invulling	 en	 uitvoering	 aan	 de	
beleidsnotitie	 te	 kunnen	 geven	 is	 gekozen	 voor	
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een	 specifieke	 taakverdeling	 binnen	 het	 bestuur	
van	de	Stichting.	
	
Uitgangspunt	 blijft	 verder,	 dat	 het	 bestuur	
overeenkomstig	de	bepalingen	in	de	stichtingsakte	
artikel	6,	bestuursbesluiten	en	beslissingen	neemt	
over:	
• Beleid	
• Financiën	
• Voortbestaan	van	de	Stichting	
	
Daarnaast	 blijven	 de	 gebruikelijke	 operationele	
functies	 bestaan	 van	 voorzitter,	 secretaris	 en	
penningmeester.	
	
Deze	 beleidsnotitie	 is	 volledig	 besproken	 in	 de	
bestuursvergadering	 van	 januari	 2016	 en	 wordt	
door	het	gehele	bestuur	onderschreven.	
	
	
Mikis	Snijders,	voorzitter	
Charissa	van	den	Eertwegh,	penningmeester	
Marion	Bruinen,	secretaris	
Ruud	Vogelzang,	algemeen	bestuurslid	
Debby	Collin,	algemeen	bestuurslid	
Anna	Haarman,	 algemeen	bestuurslid	 coordinator	
Bolivia	
	


