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Onderstaande nieuwsbrief is geschreven door 
Anna Haarman. Anna Haarman is als 
vrijwilligster sinds 1997 actief in Bolivia en 
ondersteunt de plaatselijke bevolking met 
haar enthousiaste en tomeloze inzet die zich richt 
op het verbeteren van de levensstandaard van 
kinderen in Cochabamba en omgeving. Een 
belangrijk project waar Anna al jaren in 
participeert is het realiseren van basisonderwijs 
en het bouwen van een school. De bouw van deze 
school is gefinancierd door donateurs uit 
Nederland die Stichting Atiy Nederland een 
warm hart toedragen. De donaties worden 
verder nog gebruikt voor aanverwante projecten 
waarover Anna hieronder schrijft.  
 
 
School Atiy. 
Het nieuwe schooljaar  is op 5 februari jl. weer 
begonnen. De school ziet er mooi uit en er is 
periodiek onderhoud gedaan door de ouders van 
de kinderen. Er is weer een nieuw record 
gebroken betreffende  het aantal  leerlingen: er 
gaan dit jaar meer dan 900 kinderen naar onze 
school! De lokalen, die vorig jaar gebouwd 
werden, zijn nu allemaal in gebruik.  
 

 
 
De tweede etage is klaar en in gebruik genomen. 
 
Ons volgend plan is om de huidige sanitaire 
voorzieningen te verbeteren omdat die niet meer 
voldoende zijn voor het grote aantal  leerlingen 
dat nu naar school gaat.  

 

 
 
Niet alle ouders kunnen de leerboeken zelf betalen. 
 
 
Ook hebben we, net zoals vorig jaar,  school-
materialen uitgedeeld aan arme leerlingen en 
voor een aantal kinderen de schoolboeken 
gekocht. De ouders dienen hier zelf de boeken te 
kopen voor hun kinderen en sommige ouders 
kunnen dat echt niet betalen. 
 
Medische post Madre Teresa de Calcuta. 
Het gaat steeds beter wat betreft de betalende 
patiënten. Dit betekent dat de salarissen voor de 
dokter en verpleegster met deze inkomsten 
betaald  kunnen worden. Natuurlijk worden 
mensen gratis behandeld die dit niet kunnen 
betalen.  
De tandarts werkt voor zichzelf en heeft de 
apparatuur in bruikleen. De afspraak is dat hij 
hiervoor één week per maand gratis arme 
kinderen behandelt en dat werkt prima.   
De tweede verdieping van de medische post is af 
en de lokalen zijn mooi, ruim en functioneel.  
We hebben het al in gebruik genomen. Eén 
lokaal  is voor het huiswerkbegeleidingproject en 
de kinderen hebben hier graag les.  
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Hier zien we ijverige leerlingen. 
 
Het andere lokaal  hebben we voor één jaar in 
bruikleen gegeven aan de stichting Casa de 
Alegria. Zij geven theater lessen aan kinderen uit 
de wijk en zijn dit jaar hiermee gestart. 
Zie ook hun website voor meer informatie:  
http://nl-
nl.facebook.com/casadelaalegria?v=info.  
 

 
 
Hier een leerling die oefent op zijn instrument. 
 
De vrijwilligers Hendrika en René, die hier voor 
drie maanden verblijven, zijn allebei echte 
doeners. Ze hebben flink geholpen om alles goed 
schoon te krijgen, zodat het in gebruik genomen 
kon worden.  
Met door hun gekochte materialen hebben zij een 
hele reeks handige schappen aan de muren in de 
opbergruimtes gemaakt,  gordijnrails voor de 
ramen bevestigd en het winkeltje praktisch 
ingericht. Hendrika heeft dozen aangeschaft 
waarin alles is gesorteerd en dus alles 
overzichtelijk is gemaakt. Opbrengsten uit het 
winkeltje worden besteed aan uitstapjes met de 
kinderen van het huiswerk-begeleidings-project 
en de gezamenlijke verjaardagsfeestjes van deze 
kinderen. 
 

 
Het huiswerk-begeleidings-project. 
We hebben net als vorig jaar de twee  
onderwijzeressen Neysa en Tatiana  in dienst 
gehouden voor dit project.  
Vorig jaar hadden we alle kinderen bij elkaar in 
de multifunctionele zaal, maar nu de tweede 
verdieping klaar is boven de medische post, 
hebben we deze grote groep kinderen opgesplitst 
in twee groepen. De kinderen van de klassen 1, 2 
en 3 en de kinderen van de klassen 4, 5 en 6 bij 
elkaar.  
In totaal hebben we nu 56 kinderen die elke dag 
hulp met hun huiswerk krijgen. 
 

 
 
Onder begeleiding huiswerk maken.  
 
De vraag voor huiswerkbegeleiding van ouders 
wordt ook steeds groter, nu  het bekender wordt 
bij mensen en er komen zelfs aanvragen van 
ouders die uit andere wijken komen en naar 
andere scholen gaan. De kinderen gaan hier maar 
halve dagen naar school, daarom krijgen ze veel 
huiswerk mee en veel ouders kunnen hun kind 
niet helpen met het huiswerk omdat ze zelf 
amper scholing hebben gehad.  
 
 
Eetzaalproject.  
Er is grote zorg ontstaan over het voortbestaan 
van het eetzaalproject. De hoofdsponsor van dit 
project, Unilever, wilde het niet meer 
ondersteunen. Dit negatieve bericht kreeg ik half 
januari  van de zusters van Buena Vista te horen.  
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De eetzaal met een grote groep kinderen.  
 
In het verleden voerden zij dit project uit en de 
Stichting Atiy vulde de tekorten hiervan aan.  De 
zusters hebben mij gevraagd of  Stichting Atiy 
dit project wilde overnemen zodat een en ander 
voortgezet kon worden. Daar hebben we een 
moment over na moeten denken maar het bestuur 
heeft al snel besloten dit project te laten 
voortbestaan in verband met het belang hiervan 
voor de gezondheid van de kinderen. We hebben 
eerst alle ouders geïnterviewd en uiteindelijk de 
armste kinderen hiervoor geselecteerd. Dit waren 
dus minder kinderen dan voorheen om zo minder 
kosten te hebben en het project uitvoerbaar te 
houden.  
 

 
 
Een warme maaltijd is in Bolivia niet zo gewoon als in 
Nederland.  
 
De moeders gaan om beurten koken en Hendrika 
en Renée hebben gezorgd voor een drie-pits 
kooktoestel, borden, lepels. Zelf heb ik nog grote 
pannen en wat ander keukengerei aangeschaft. Ik 
ben met twee moeders naar de markt geweest om 
levensmiddelen in te slaan .  
 
 
 

 
 
Boterhammen eten. 
 
 

 
 
Moeders die groenten schoonmaken. 
 
Overige mededelingen.  
Er is nog steeds veel te doen in de campo met 
zuster Fulvia, waar  nog gebouwd wordt aan een 
schoolinternaat in het bergdorpje Morochata. Dit 
wordt gefinancierd door de Stichting Hand. De 
bouw gaat bijzonder voorspoedig, zie hiervoor 
ook de website van deze stichting: 
http://www.stichtinghand.tk/. 
Verder sta ik regelmatig mensen te woord die 
directe hulp vragen. Meestal vragen ze om geld 
voor bijvoorbeeld een operatie, medicijnen, 
specialistische doktersconsulten, onderzoeken en 
dergelijke. Helaas  kan ik niet iedereen helpen 
maar  probeer toch om ze niet met niets af te 
schepen. Meestal zal ik proberen iets te geven, al 
is het maar wat kleding, een tas met 
voedingsmiddelen of door te verwijzen naar 
andere hulpinstanties.  
Dan hebben we nog een groep leerlingen die we 
ondersteunen en studenten die financiële 
ondersteuning krijgen om te kunnen studeren.  
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Tenslotte wil ik afsluiten met een gezegde van  
Moeder Theresa dat ik vanuit het Spaans vertaald 
heb naar het Nederlands en dat ik bij deze ook 
vraag: “AYUDANOS A AYUDAR”, hetgeen 
betekent:”Help ons om te kunnen helpen”.  
 
Dank voor alle ontvangen hulp die we hier 
kunnen doorgeven. 
Hartelijke groeten van Anna. 
 
 

 
 
Momentje om te genieten.  
 
 
Website Atiy 
Zoals u wellicht gemerkt heeft, staat op de 
website al enige tijd vermeld dat deze in 
bewerking is. Achter de schermen is hier heel 
hard aan gewerkt en nu is de nieuwe site bijna 
gereed. De nieuwe site is vernieuwd en geüpdate 
met de mogelijkheden van deze tijd. Ook zullen 
alle nieuwsbrieven van de afgelopen 15 jaar 
beschikbaar zijn. 
De website van Atiy blijft vindbaar op hetzelfde 
adres www.atiy.nl dus hou het in de gaten. 
 
Bestuurswissel 
Ons gewaardeerde bestuurslid Johan Vesseur 
heeft zijn werkzaamheden voor Atiy na 12 jaar 
beëindigd. In de nieuwsbrief van september 2000 
stelde Johan zich voor als nieuw bestuurslid. Hij 
heeft Atiy steeds van raad en daad voorzien. Het 
was erg prettig om met Johan samen te werken 
omdat hij op een positieve kritische wijze 
meedacht in de ontwikkeling van Atiy. Daarnaast 
heeft Johan jarenlang met name de oude website 
en andere daarmee samenhangende zaken 
gecoördineerd. Op deze plaats willen wij hem 
dan ook nogmaals hartelijk danken. 
 
We hebben in de persoon van Marion Bruinen 
een enthousiaste opvolgster in het bestuur 

gevonden. Marion zal als secretaris gaan 
functioneren binnen Atiy.  
 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
 
vriendelijke groet, 
 
Stichting Atiy Nederland 


