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NIEUWSBRIEF JULI 2018 

door Anna 

 

Lieve mensen,  

Ik zit hier onder de afkap bij ons in de groentetuin om deze nieuws brief te schrijven. 

De kinderen zijn naar huis en nu even een rust moment  om U de laatste nieuwtjes te 

vertellen.  Met mij gaat het gelukkig  goed,  een persoonlijk nieuwtje is dat ik eind 

augustus naar Nederland kom voor vakantie en dan hoop ik velen van jullie weer in 

levende lijve te zien en ja, ik kijk er naar uit. 
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God zij dank kunnen we veel kinderen helpen met een dagelijkse goede maaltijd, hulp 

bij het onderwijs en medische zorg als dat nodig is door middel van onze projecten: 

de  medische post, eetzaal en het huiswerkbegeleiding project.  Met de bouw van de 

school in Kasa Huasa: Bolivia-Holanda  kunnen veel kinderen daar naar 

school.  Daarnaast kunnen we individuele hulp  geven aan families die in een crisis 

situatie verkeren door ziekte of ander ongeluk en ellende dat hun is overkomen. En dat 

allemaal dankzij uw hulp.  

  

DONEER OOK! 

 

  

 

 

 

 

Bezoek Jacob-Roelandslyceum 

We hebben net zoals de afgelopen 2 jaar in april bezoek gehad van een groep 

leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum uit Boxtel. Super leuke enthousiaste groep 

jonge mensen die 10 dagen zijn gebleven en die een positieve impuls en blijdschap aan 

iedereen en alles hebben gegeven. Ik heb bijna al die tijd met hen opgetrokken en 

geholpen met transport  en vertalen. De tijd die ze hier in Cochabamba waren,  hebben 

ze hun sporen achter gelaten met hulp en donaties aan  de verschillende  projecten en 

tehuizen. 

  

http://www.atiy.nl/#!donate/c1ghi
http://www.atiy.nl/
http://www.atiy.nl/


 

 

 

 

  

Het Eetzaal en Huiswerkbegeleidingsproject  

Begin dit jaar zijn we van start gegaaan met meer kinderen in ons project omdat we 

een grotere ondersteuning kregen van de Boliviaanse overheid. We waren daar heel blij 

om en we hebben zelfs een extra onderwijzeres aangenomen voor hulp met de 

huiswerkbegeleiding die we aan de kinderen geven. Er zijn dit jaar 100 kinderen in het 

eetzaalproject en 80 kinderen in het huiswerkbegeleidingsproject. Dat ging allemaal 

heel goed tot eind juni, toen we het bericht van de overheid kregen dat ze ons project 

niet meer langer konden ondersteunen. De overheid heeft  meer geld nodig voor de 

kindertehuizen die ze runt en zodoende kunnen alle eetzaal en 

huiswerkbegeleidingsprojecten niet meer worden ondersteund ( wij zijn niet de enige). 

Uiteraard hebben we geprotesteerd, maar daar tot heden geen antwoord op gekregen 

en ik verwacht daar ook geen positief antwoord meer van.  Het project gaat door, ook 

zonder de ondersteuning van de overheid. We zitten niet bij de pakken neer en gelukkig 

hebben we donaties gekregen waar we deze teleurstelling mee kunnen opvangen en we 

hebben kleine aanpassingen  in het menu gedaan gedaan om kosten te besparen. Zo 

eten we nu niet meer elke dag soep vooraf en een toetje toe, want dat was een 

regelment dat de overheid ons oplegde, maar doen we nu de ene dag soep en de 

andere dag een toetje erbij.  

De Groente/speeltuin  

In de groente tuin is het 1 en ander verander als gevolg van water schaarste: het regent 

niet en de waterput die we hebben is uitgeput. Om de grond niet braak te laten liggen 

en toch op een positieve manier te gebruiken hadden we al een voetbal veldje  en een 

volley bal veld. En nu is er dankzij de leerlingen uit Boxtel  een  speeltuintje 

aangelegd.  Tis nog niet helemaal klaar (er ontbreek nog een klimrek en een zandbak, 
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die nog in de maak is), maar de kinderen vinden het nu al hartstikke mooi.  

Van het tuinhuisje ( gereedschaps schuurtje)  hebben we een speelhuisje gemaakt voor 

de kinderen van ons project; het gereedschap hebben we een plek in de kas zelf 

gegeven. Je zult je afvragen verbouwen jullie dan helemaal niets meer? Jawel we 

hebben nog steeds fruitbomen en in de kassen verbouwen we tomaten, paprika, 

kruiden en spinazie etc.  Nieuw is ook dankzij de studenten van het Jacob-

Roelandslyceum uit Boxtel de verbouw van sla. Zij hebben het  initatief genomen en 

financiële hulp gegeven voor de installatie van  een hydrocultuur systeem en daarop 

verbouwen we nu sla met begeleiding van  de mensen van de land- en tuinbouw 

universiteit. En dat gaat super goed;  het is veel efficienter in het gebruik van water en 

werk, bovendien is het schoon en hoeven we niet te schoffelen. We zijn er erg 

enthousiast over en inmiddels zijn we bezig met de eerste oogst die heel goed gelukt 

is!. Sla staat uiteraard veel op het menu van ons eetzaal project en een gedeelte 

verkopen we op de plaatselijke markt en gewoon hier aan de lokale mensen. Hiermee 

kunnen we het kosten dekkend maken en zelfs een beetje winst maken waarmee we 

weer andere producten voor de eetzaal kunnen kopen. De volgende zaadjes zijn al 

opgekweekt voor de volgende ronde. 

  

 

 

 

School Bolivia-Holanda in de arme wijk Kasa Huasa 

De laaste 2 klas lokalen zijn afgebouwd en afgelopen mei in gebruik genomen. In totaal 

zijn er nu 10 klas lokalen gebouwd. Er gaan ongeveer 300 kinderen naar  deze school 
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toe. Het volgende waar we nu mee gaan helpen zijn bouwmaterialen om samen met de 

ouders te zorgen voor het aanleggen van een school plein en een omheining rondom de 

school. 

  

 

 
 

 

 

 

 

Hulp aan:  

verschillende families, kinderen, zieken, mensen die in crisis situaties verkeren, die 

we, God zij dank, altijd wel wat kunnen geven al zijn het maar dekens, medicijnen, 

levensmiddelen of huisraad. 

  

Voor mij persoonlijk vind ik dat het meest ingrijpende en het  meest dankbare om te 

kunnen doen. Er is altijd veel te doen en het  is  soms moeilijk om daar afstand van te 

nemen. 

  

Grote dank voor 

alle hulp om te kunnen helpen.  

  

Hartelijke groeten Anna 
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