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Nieuwsbrief januari 2011, jaargang 13
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.

praktisch ondersteunen. We hebben met hun
kerst gevierd op 15 december.
Juf Tatiana heeft het kerstverhaal erbij gehaald
want het gaat natuurlijk niet alleen om papa Noël
(Kerstman) .

Beste Allemaal,
In de eerste plaats wil ik iedereen een heel
gelukkig, gezond en een vredig Nieuwjaar
toewensen want dat heb ik door de
decemberdrukte niet rondgestuurd gekregen.

We hebben kerstliedjes gezongen rondom de
kerstboom met kerststal, die we hadden
opgetuigd. Toen hebben we nog een film
gekeken maar eigenlijk was de spanning van de
kinderen daarvoor al te hoog. We hebben
kerstbrood en chocolade melk (koude want het
was best wel warm weer) gegeten en gedronken.
Daarna kwam het hoogtepunt en de afronding
van de viering en hebben we alle kinderen een
cadeautje en een setje met kleding kunnen geven.
Iedereen was heel blij.

Bij deze stuur ik een update met betrekking tot
de activiteiten van
de maand
december. Er is
voor mijn gevoel
zoveel te
vertellen!
December was erg
druk maar ook
heel goed en
mooi. We hebben
veel mensen blij
kunnen maken.
Gerda en Rink
Glazema,
vrijwilligers uit
Nederland, hebben hier enorm bij geholpen.
Hieronder een beknopte samenvatting van het
hele gebeuren.
San Antonio de Buena Vista
Het begon met de kinderen in San Antonio de
Buena Vista van de huiswerkbegeleiding en
kinderen en families die we financieel en

Kerst voedselpakketten
Dankzij gulle donaties hebben we 200
voedselpakketten samen kunnen stellen en
uitkunnen delen. Een enorme klus, maar zeer
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dankbaar werk. We hebben de pakketten aan
arme families in en rondom San Antonio de
Buena Vista uitgedeeld. En al rijdend door de
stad hebben we pakketten uitgedeeld aan mensen
waarvan het aan te zien was dat ze een
voedselpakket goed konden gebruiken. We
gaven aan schoenpoetsertjes, aan arm uitziende
vrouwen met kinderen, aan mensen die in
vuilnisbakken wroeten hopende om daar nog
iets van waarde te vinden. De reactie van de
mensen was overweldigend soms; verrast en zeer
blij en dankbaar. Sommigen konden het bijna
niet geloven. Een hele mooie donatie en een eer
om het te mogen uitdelen.

School Atiy
Inmiddels zijn daar de inschrijvingen voor het
nieuwe schooljaar begonnen. 1 februari
beginnen de scholen weer. De overheid is een
blok van 4 lokalen aan het bijbouwen. Daarmee
krijgt de school meer ruimte voor leerlingen en
kan er bijvoorbeeld een biologie- en scheikundelokaal worden ingericht voor het voortgezet
onderwijs.
Medische post
We hebben de medische post afgelopen weken
een beetje onderhanden genomen. Een nieuw
laagje verf en alles ziet er weer spik en span uit.
Klaar voor het nieuwe jaar. Afgelopen maandag
is de medische post weer open gegaan.
Aankomende week moet ik alleen nog de inkoop
doen van medicijnen voor onze apotheek.

Kerst in het meisjeskindertehuis Rosa de
Saron
In dit kindertehuis hebben we op kerstdag 28
meisjes en een jongetje Pieter heel blij gemaakt
met een kerst cadeautjes en, bijna traditie
getrouw, kerstmaaltijd: chinees. Dat vinden ze
heel lekker.

Adriana
Adriana is een meisje van 21 jaar die de ziekte
Lupus heeft, in een ernstige graad nu. Begin
december ging het zo slecht met haar dat ze
moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
Het ging niet goed. Ze is daar ongeveer 4 weken
gebleven en heeft allerlei onderzoeken,
behandelingen en medicijnen gehad. Maar na 4
weken is ze daar niet beter van geworden,
slechter eigenlijk. Het ziekenhuis had haar
ontslag gegeven. Ze kon niet meer lopen en zelfs
niet meer zitten. Hierdoor kon ze niet meer terug
naar huis in Ushpa Uspha waar ze nog een halve
kilometer moet lopen vanaf de weg. God zij dank
kon ze worden opgenomen in de Buen
Samaritaan (de goede Samaritaan), een soort
verpleegtehuis. Het is in het midden van de stad,
een voormalig klooster. Het is ruim en schoon en
twee broeders en 2 verpleegster werken daar. Er
heerst een hele gemoedelijke sfeer en er is een
mooie patio. Ze kan met bed en al in de patio
worden gezet. In totaal verblijven er zo’n 20

De familie Leige
Een arme familie met 4 geestelijke gehandicapte
kinderen, hebben we op kerstdag ook traditie
getrouw bezocht en cadeautjes, eten en kleding
gebracht. Ze waren helemaal door het dolle heen,
zo blij
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patiënten schat ik. Adriana is erg blij dat ze hier
terecht gekomen is en ik ook. Het is echt een
zorg minder dat ze op een goede plek is terecht
gekomen. Iedereen is erg aardig en ze zorgen
goed voor haar. Adriana wil niet meer terug naar
het ziekenhuis.

Lopende projecten
Gerda en Rink hebben met ontvangen donaties
twee ecologische toiletten laten bouwen voor de
kinderen van het eetzaal project. De vloer is
verhard, er zijn wasbakken geplaatst en
schaduwnetten gespannen zodat de kinderen niet
meer in de brandende zon hoeven te staan
voordat ze de comedor in mogen. De
werkzaamheden van dit project zijn nu bijna
klaar
Waar nog aan gewerkt word momenteel is aan
een inklapbare schuif / harmonica-achtige deur
voor in de eetzaal zodat daar een ruimte kan
worden afgebakend. In die ruimte kunnen
kinderen dan huiswerkbegeleiding krijgen.
Schoolmateriaal
Als het nieuwe school jaar is begonnen willen
we, net als voorafgaande jaren, aan een grote
groep arme schoolkinderen een basispakket
school materiaal geven.

Drie koningen in Salomon Klein
Voor kerst heb ik de oudste groepen meisjes en
jongens (vanaf 3 tot 6 jaar) in het begin van de
avond mee uit genomen in de auto voor een rond
ritje door de stad om de kerstverlichtingen te
bekijken. Vreselijk leuk.

Dank
Ik wil het hierbij laten. De allerbeste wensen en
natuurlijk grote dank voor alle ontvangen
donaties om het allemaal te kunnen geven en
doen.
Muchas Gracias, Anna

Met 3 koningen hebben we hun eten gebracht. Je
raadt misschien het menu al? Ja hoor; ook
chinees. Dat vinden ze heel lekker, vooral kip
zoet zuur met bami.
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