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Kerst 2009 
 
Lieve mensen, 
Kerst komt al heel dicht bij, en het blije 
kerstgevoel  is er, ondanks de tropische 
temperaturen hier. Maar soms ook beetje 
melancholie, denkend aan familie, vrienden, en 
aan de herdertjes die lagen bij nachten.  
 
School Atiy 

 
Met blijdschap en dank kan ik jullie deze groep 
leerlingen presenteren; het volgend schooljaar 
gaan ze afstuderen. Hopelijk halen ze allemaal 
hun diploma, waarmee ze verder kunnen 
studeren. Sommigen hebben hun hele 
schoolperiode op de school Atiy door lopen van 
12 jaar, bijzonder vind ik dat. Deze school is 
werkelijk met niks begonnen. Kinderen zaten op 
bakstenen en aan geïmproviseerde tafels onder 
de blote hemel. Nu bijna niet meer voorstellen, 
hoe het was.  
 
Een nieuwtje 
Volgend jaar krijgen we een internet connectie 
op school aangeboden door het internet bedrijf 
VIVA. Momenteel is 1 computer aangesloten. In 
de loop van het volgend worden alle computers 
die we hebben aangesloten. Natuurlijk een 
enorme ontwikkeling voor de leerlingen; een 
nieuwe wereld die voor hen open gaat. 
 
 
 
Medische Post Madre Teresa 

Volgend jaar gaan we de post de hele dag open 
houden. De verpleegster Eva zal de hele dag 
aanwezig zijn. Dokter Eliana houdt in de ochtend 
zitting en de tandarts Edgar in de middag.  
Eva, onze verpleegster, wil ik nader aan jullie 
voorstellen. Zij is sinds begin van dit jaar bij ons 
aan het werk gekomen als leerling verpleegster. 
Zij heeft nu sinds een maand  haar diploma 
gehaald. Ze woont in San Antonio de Buena 
Vista (wat overigens erg fijn is omdat ze zo dicht 
bij de medische post woont). Ze is alleenstaande 
moeder met 2 dochters van 6 en 8 jaar. Zij heeft 
een bijzondere prestatie geleverd afgelopen jaar: 
werken, leren en 2 kinderen opvoeden. 
Natuurlijk hebben we haar  geholpen met wat we 
konden, maar zij heeft het gedaan. Ik ben blij dat 
ze het aankomend jaar full time bij de medische 
post kan gaan werken.  

 
We hebben al kerst gevierd in de medische post 
met de groep kinderen die we helpen met de 
naschoolse opvang en huiswerk. Met grote dank 
aan onze vrijwilligster Hanna Kuys, die al een 
half jaar bij ons is en heeft besloten om er een 
half jaar bij aan te knopen. Daar zijn wij erg blij 
mee.  
We hebben een kerstfilm gekeken, met 
chocolademelk en kerstbrood. We hebben 
kerstliedjes gezongen bij  de kerstboom en 
kerststal en aan alle kinderen hebben we een 
cadeautje en een pakketje met kleren kunnen 
geven. Iedereen helemaal blij! 
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Voedselpakketten 
Vlak voor kerst gaan we voedselpakketten 
uitdelen aan gezinnen die dat het meest nodig 
hebben in en rond San Antonio de Buena Vista 
en aan enkele gezinnen hier in Cochabamba. 
Onze bedoeling is om ze een ondersteuning 
geven met deze kerst. We proberen ze even hun 
zorgen te laten vergeten van de hardheid van hun 
levens, de armoede, ziektes en sociale problemen 
waar veel gezinnen dagelijks mee te maken en 
hoop te geven voor de toekomst. 
 
Kindertehuis Rosa de Saron 
Met kerst heb ik weer de eer om de meisjes van 
het kindertehuis Rosa de Saron weer blij te 
maken met cadeautjes en nieuwe kleren en te 
trakteren op een kerstmaaltijd: een Chinese 
maaltijd. Een enorm feest en blijdschap om dit 
mee te maken.  
 

 
 
Straatmensen  
De afgelopen maanden hebben we de draad weer 
opgepakt met het uitdelen van chocolademelk en 
brood aan mensen die op straat leven, aan 
kinderen, verslaafden, bejaarden, gehandicapten, 
gestoorde mensen. Nu heeft Nel, een Belgische 
vrijwilligster, het initiatief genomen om 
maaltijden te koken: eenpansgerechten. Dus die 

pan in de auto en de straat op en langs de 
bekende plekken rijden en uit delen,  
Het is indrukwekkend. De problemen die je 
tegen komt en wat je te horen krijgt; dan help en 
geef je wat je kan. Zoals aan een gehandicapte 
straatjongen  die in een totaal verrotte rolstoel 
zat, waar je dus letterlijk niet meer in kon zitten.  

 
Links de oude rolstoel, 
boven de nieuwe 
rolstoel. 
 
Hem heb ik een andere 

rolstoel kunnen geven. Die ouwe van hem is nu 
in restauratie en die wil ik geven aan een andere 
straatjongen die ook wielen nodig heeft. Maar 
heel vaak blijf je machteloos en kun je alleen 
maar luisteren en een schouderklop geven, 
ondersteunde woorden zeggen en hen vertellen 
waar ze heen kunnen gaan voor hulp.  
Het is ook zo dat ze door hun verslaving op 
straat, waar geen wetten en regels zijn, willen 
blijven leven. Hulp die we geven en contacten 
die we maken is een humanitaire ondersteuning. 
 
De mooiste dag van het afgelopen jaar 
Dat was een uitstapje met alle kinderen en 
personeel van het gehandicapte kindertehuis San 
Martin de Porres naar de Cabañas de La Torre. 
Dat is ongeveer een uur rijden vanaf 
Cochabamba; een resortachtig complex. Ze 
hebben daar thermisch warmwaterbaden. De 
kinderen hebben zo genoten. Ze krijsten het uit 
van genot, wat mij een koude rilling gaf van 
emotie, in een bad met water van 38 graden. Het 
was een perfecte dag waar iedereen heel erg van 
genoten heeft. De buitenlucht, de natuur, het 
lekkere eten  en het genot om deze kinderen zo te 
hebben zien genieten.  
 
Het werk met zuster Fulvia in de Campo 
Er is nog veel te vertellen over het werk met 
zuster Fulvia in de Campo. 
- De bouw van het internaat in Pongo is af. Begin 
volgend jaar wordt die geopend en in gebruik 
genomen. 
- Met de Rotary club wordt nog gewerkt aan het 
waterproject in het dorp Sinvingani. Er ontbreekt 
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nog een bedrag van $4000,- om te kunnen 
beginnen met de uitvoering daarvan.  
- We bieden specifieke ondersteuning en hulp 
aan verschillende families en aan jonge studenten 
via de school Atiy en aan chronische zieken die 
we vanuit  onze medische post kunnen helpen. 

 
 
Ik laat het voor nu hierbij, anders word het zo’n 
lang verhaal.  
Heel veel dank voor alle ontvangen hulp, die ik 
hier kan doorgeven aan de mensen die het nodig 
hebben.  
Hele fijne kerstdagen toegewenst en alle goeds 
voor het nieuwe jaar 
 
Anna 
 

 

 
 
Kijk voor meer foto’s op: 
http://annahaarman.waarbenjij.nu  


