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door Anna
Hallo allemaal,
We hebben weer een prachtige brief ontvangen van Anna met een beschrijving van de actuele
gebeurtenissen

en

ontwikkelingen

rondom

onze

projecten

in

Bolivia.

Anna schrijft dat het goed met haar gaat. In Bolivia hebben ze ook te maken met een nieuwe golf
aan corona-besmettingen, maar voor zover zij weet, niet zo erg als in Nederland en Europa. Hopelijk
blijft het ook zo. Anna wenst iedereen hier in Nederland dan ook heel veel sterkte en hoopt dat het
allemaal maar gauw beter wordt.
In deze nieuwsbrief is de informatie van Anna verwerkt met een kleine terugblik van het afgelopen
jaar en een update over de actuele ontwikkelingen. Veel leesplezier!

Eetzaal project en huiswerk begeleiding
De scholen functioneren hier nog steeds niet normaal. Sinds eind maart 2020 waren de scholen gesloten.
Vanaf begin september mogen de kinderen weer naar school. Een kind gaat hier 2 maal in de week naar
school. Ze werken met halve klassen, dat wil zeggen dat steeds de helft van de leerlingen van een
klas aanwezig moet zijn. Die pandemie heeft een enorm negatieve invloed op de kwaliteit van het
onderwijs hier. In ons eetzaal- en huiswerkbegeleidingsproject hebben we gedurende het hele jaar
de allerarmste kinderen geholpen met hun huiswerkopdrachten. Nu de regels zijn versoepeld hebben
we dagelijks rond de 45 kinderen in ons eetzaalproject aan tafel en 36 kinderen in de
huiswerkbegeleiding. Daar hebben we twee groepen van ieder 18 kinderen gemaakt.
In de huiswerkbegeleiding hebben we de luxe dat we elk kind individueel aan 1 tafeltje kunnen zetten.
Voor de extra schoonmaakbeurten van de lokalen, eetzaal en toiletten, zetten we de moeders in. Zij
worden in toerbeurten ingezet voor de schoonmaak en voor de werkzaamheden in de keuken en
tuin.
Dat werkt wonder boven wonder goed! We vragen nu maandelijks voor elk kind een bijdrage van 10
Bolivianos van de ouders. Daar betalen we kleine onderhoudskosten van zoals reparatie of
vervanging van zaken die stuk gaan. Op deze manier voelen de ouders en kinderen zich ook
verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de spullen.
Met de kinderen gaat het goed, ze voetballen weer in de tuin, ze spelen in de zandbak en ze
volleyballen. God zij dank hebben we geen coronabesmettingen gehad tot nu toe.

Kerstviering
We hebben de kerstboom opgezet, met stal en
toebehoren. De kinderen waren helemaal blij en
verrast en konden bijna niet geloven dat het weer
bijna kerst is. Vorig jaar hebben we geen kerst
gevierd

op

ons

project.

Op 9 december 2021 hebben we al een
kerstviering gehad in het project met de kinderen
en een aantal moeders.
Het was een hele leuke dag. De kinderen konden
zich verkleden met verkleedkleding die we al jaren
bewaren en ze konden geschminkt worden. Die
verkleedkleren
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programma gepresenteerd en voor entertainment
met muziek en zang gezorgd. Een psychologe van
Aldea SOS had een taart meegenomen en heel
mooi gezongen. Alle kinderen kregen een
cadeautje en de moeders die het hele jaar
geholpen hadden kregen een voedselpakket mee
naar huis. Het was een mooie en blije dag.

Nieuw

speelterrein

Recht tegenover ons, op de openbare ruimte voor de ingang van ons project, wordt een klein
voetbalveldje aangelegd door de gemeente, waar je zaalvoetbal en basketbal op kan spelen. Dat
vinden we allemaal hartstikke leuk, hopelijk word er geen hek omheen gebouwd.

Cursussen voor moeders afgesloten
De naaicursus en de cursus alfabetisering voor volwassenen zijn de afgelopen maand afgesloten.
Deze cursussen zijn aangeboden aan vrouwen die nauwelijks of geen opleiding hebben gehad.
Doordat er ook hier steeds meer gecommuniceerd wordt via sms en whatapp, was er best veel
animo voor de alfabetiseringscursus. Drieentwintig vrouwenn hebben hiervoor een diploma
behaald. Vijf vrouwen zijn eerder afgehaakt. Voor de naaicursus hebben negen vrouwen een
diploma behaald en zijn zes vrouwen wegens diverse omstandigheden tussentijds met de cursus
gestopt.

Dieren in het project
In onze tuin hebben we ganzen die we eerder hadden aangeschaft voor de bewaking. Deze drie
ganzen hebben zich het afgelopen jaar enorm vermenigvuldigd, van drie naar zestien in totaal. Het
zijn prachtige dieren en ze hebben ook een positieve invloed op de kinderen. Dat is mooi om te
zien. Maar het waren teveel ganzen, daarom hebben we er vier gehouden en de andere ganzen
verkocht. Ik weet nu ook waarom men zegt " domme ganzen": deze ganzen denken dat het blauwe
afdekdoek van de zandbak een vijver is.
Dankzij de vrijwilligers Moniek en Nienke hebben we nu ook kippetjes en Laika, mijn hond, is ook
vaak op het project. De kinderen zijn dol op haar en zij op hun. Samen met de kinderen zorgen we
voor de beestenboel.
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Afgelopen jaar hebben we twee lokalen, een kantoorruimte en portiersruimte
bijgebouwd. Ook is het toiletblok helemaal gerenoveerd waardoor het beter schoon te
houden is en veel hygiënischer is geworden. Er zijn nu goede wasbakken en nieuwe
kranen. Of de school volgend jaar al verder uitgebreid zal worden is nog niet duidelijk.
De overheid is verantwoordelijk voor de salarissen van de leerkrachten, ook als er
uitbreiding komt. De directeur zal er zijn uiterste best voor doen om dat geregeld te
krijgen. Het is daar ook afhankelijk van of de school komend jaar verder zal worden
uitgebreid met hogere klassen.

Bezoek

uit

Nederland

Vlak na terugkomst in Bolivia, na mijn vakantie in Nederland, kwamen Nienke en haar moeder Moniek
uit Boxtel voor een aantal weken in oktober om vrijwilligerswerk te doen in de projecten. Het was
leuk en gezellig, ze hadden heel veel kleine cadeautjes meegebracht voor de kinderen in ons project,
daar waren ze heel blij mee.

Voor de keuken hebben ze een nieuw kookfornuis gekocht. De oude had allerlei gebreken en had
zijn beste tijd gehad. Ook hebben ze voor ons stof gekocht voor de naailessen. Nienke en haar
moeder hebben ook nog lees- en oefenboekjes gekocht voor de kinderen in de huiswerkbegeleiding
(apoyo escolar). Verder ben ik met ze naar de campo geweest het internaat Arco Iris bezocht. Voor
hun hadden ze tafelspelletjes gekocht.
Nienke had 4 kleine laptops mee gebracht van de school uit Boxtel. Jose David is onze
computerjongen die studieondersteuning heeft gehad en nu dus professioneel ICT-er is. Hij heeft
die apparaten ge-update en voorzien van een nieuwe harde schijf waarmee ze een tweede leven
kunnen beginnen. Deze laptops ga ik aan een aantal arme studenten geven die deze goed kunnen
gebruiken.
Ik heb zelf nog een lading oude bruikbare smarttelefoontjes mee kunnen nemen uit Nederland. Een
gedeelte daarvan heb ik nu weggegeven aan arme families met schoolkinderen die dat niet kunnen
kopen.

Nu

in

deze

tijd

zijn

dit

soort

telefoontjes

ook

hier een

must

geworden.

Op dit moment heb ik bezoek van Sheila en Tom uit Roermond, die me een aantal weken hier gaan
helpen bij de projecten. Zij zijn ook erg enthousiast. Zij hebben kerst met ons gevierd bij het project
en helpen me met het maken en uitdelen van voedselpakketten. Later deze maand gaan we ook
samen kerst vieren in het kindertehuis Rosa de Saron en met de kinderen van Salomon Klein.

Bedankt voor jullie hulp en steun die we dit afgelopen jaar weer hebben mogen ontvangen. Zonder
jullie hadden we dit allemaal niet kunnen realiseren. We hopen ook volgend jaar weer op u te mogen
rekenen.
Namens Anna, de kinderen en families uit Bolivia en het bestuur van Stichting Atiy Nederland wensen
we iedereen hele liefdevolle kerstdagen toe en een heel gelukkig en vooral ook gezond nieuw jaar!

DONEER OOK!
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