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PERSOONLIJK BERICHT VAN ANNA
Hallo Allemaal,
Hier is het winter en het is te koud om deze brief te schrijven op mijn favoriete plekje
onder het afdak in de tuin. Afgelopen nacht is er zelfs sneeuw gevallen op de
bergtoppen hier, wel mooi. In tegenstelling tot bij jullie waar het snikheet is; het is
hier zelf in het nieuws gekomen, extreem weer. Ik hoop dat jullie het allemaal goed
kunnen door staan en ik zou zeggen: keep it cool hé.
Liefs Anna
DONEER OOK!

JACOB-ROELANDSLYCEUM UIT BOXTEL BEZOEKT ATIY

Het nieuws is dat we een tijdje geleden, al weer “ in april ”, bezoek hebben gehad van
de leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum uit Boxtel. Het is bijna een traditie
geworden dat ze naar ons toe komen elk jaar. Volgens mij was dit de vierde keer al
weer. Al met al waren ze hier 2 weken in Bolivia, 12 leerlingen en 3 leerkrachten. Ik
heb veel met hun op getrokken, ja heel leuk. Veel energie, een vol programma waarin
ze verschillende projecten hebben bezocht en waar ze geholpen hebben. Zo ook in ons
project in Buena Vista en het school project Bolivia Holanda in Kasa Huasa, waar echt
een band is ontstaan met de kinderen, de onderwijzers en de lokale bevolking.
Voor uitgebreide informatie bezoek ook hun website
VERSLAG JACOB-ROELANDSLYCEUM >

VAN MEDISCHE POST NAAR LESRUIMTES

De omschakeling van de medische post in ons project naar les ruimte is soepel en
succesvol verlopen. We hebben de voormalige apotheek ruimte in kunnen richten met
in totaal 8 naaimachines.

LEES MEER >

IN DE TUINKAS

In de tuinkas hebben we dankzij donaties onderhoud kunnen doen. Het schaduwnet
was hoog nodig toe aan vervanging (hing er als flarden bij) en ook rondom en in de kas
zijn er kleine aanpassingen gedaan ten bate van het klimaat in de kas voor de groei van
groentes op hydrocultuur. Wat we nog meer hebben kunnen doen lees je op de
website!
LEES MEER >

SCHOOLPLEIN KASA HUASA IS AF

Over het schoolplein van de school Bolivia Holanda in Kasa Huasa, waar ik in de vorige
nieuws brief over heb verteld. Ik kan vertellen dat dat goed is gelukt, Het is
afgekomen. De ouders hebben zelf het werk uit gevoerd en met donaties van de
leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum uit Boxtel is het cement gekocht. De
leerlingen uit Boxtel die op bezoek waren, hebben dat plein ook nog eens een keer heel
leuk opgeleukt met een hinkel baan, een dam / schaak bord en een heuse klimwand.
LEES MEER >

GEBODEN HULP IN BIJZONDERE GEVALLEN

Er komen allerlei hulpvragen bij mij. Wat
meestal heel aangrijpend en schrijnend is;
het gaat om ernstige ziekte van een ouder
of kind, incompleet gezin, ongeluk, gewoon
weg geen geld hebben voor wat dan ook.
Hulp geven voor medisch specialistische
onderzoeken, behandelingen, medicijnen,
levensmiddelen, soms bedden, matrassen,
dekens of kleding, rolstoelen. Gelukkig sta
ik niet alleen: de mensen die in ons project
werken leven altijd mee en zijn bereid om
fysiek te helpen en er zijn andere
instanties waarvan ik weet dat die ook hulp
geven in bepaalde situaties en dan schroom

ik niet om aan die bellen te trekken en dat
helpt ook.

Mijn dank voor voor alle ontvangen hulp om hier te kunnen helpen.
Een hele fijne zomer toegewenst!
Hartelijke groeten, Anna
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