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Nieuwsbrief Oktober 2006, jaargang 8
Stichting Atiy
Stichting Atiy Nederland is een kleine particuliere
organisatie die de Atiyschool in Bolivia, San Antonio de
Buena Vista, financieel ondersteunt. Door middel van
deze nieuwsbrief informeren wij de donateurs van het
project over ontwikkelingen rondom de Atiyschool en
overige ontwikkelingen in San Antonio de Buena Vista.
Daarnaast gebruiken we de nieuwsbrief om andere
geïnteresseerden te informeren en enthousiast te maken
over het project. In Bolivia werkt onze vaste
contactpersoon, Anna Haarman, mee aan het project. Zij
coördineert de ontwikkeling van de school en zorgt voor
een verantwoorde besteding van het donatiegeld. Sinds de
start in 1997 is de school een groot succes gebleken:
momenteel staat er een schoolgebouw van 12 lokalen en
volgen er meer dan 500 Boliviaanse kinderen onderwijs.

Het is al weer een tijdje geleden sinds de
laatste nieuws brief, het wordt weer tijd voor
een update. Wij hebben hieronder de
informatie die wij Anna hebben gekregen
voor jullie gekopieerd. Het geeft een redelijk
beeld van wat er allemaal heeft
plaatsgevonden de afgelopen periode. Veel
leesplezier.
School Atiy
Met de school Atiy gaat het goed.
Gedurende de wintervakantie hebben we
wat opknapwerkzaamheden gedaan aan 2
klaslokalen waar de vloeren heel slecht
waren. Daar hebben nu een tegelvloer
gelegd wat duurzamer en gemakkelijker te
onderhouden is.

Niet echt gemakkelijk want ze hebben 8
kinderen, maar ze zijn uit eindelijk gegaan.
Ze hadden nog een huisje in San Antonio de
Buena Vista dat ze verhuurd hadden waar
ze nu zelf weer in zijn gaan wonen. Dat
portiershuisje was natuurlijk met 8 kinderen
zwaar overbevolkt en helemaal uitgeleefd
nadat zij daar 5 jaar hadden gewoond. We
hebben het volledig gerenoveerd.om het
weer bewoonbaar te maken.
Over de computers
Sinds kort zijn alle computers allemaal op
elkaar aangesloten en hebben we 1 nieuwe
computer aangeschaft die een grotere
capaciteit heeft en waar van alles digitaal in
is opgeslagen, zoals woordenboeken, een
encyclopedie, educatieve spelletjes en films
die gezien kunnen worden vanuit alle
computers. Dit netwerk maakt de computers
zo veel meer waardevoller en educatiever
dan voorheen. We hebben nu 14 computers
op school. We hebben een aanvraag lopen
bij het plaatselijke telefoonbedrijf Comteco
voor een internet aansluiting die gratis is
voor scholen. Gisteren hebben we daar
antwoord op gekregen en de aanvraag is
geaccepteerd. Dit betekent dat we
aanstaande maandag al
aangesloten
worden.
Nog meer goed nieuws
Ander goed nieuws is dat we eindelijk de
overkapping krijgen over het schoolplein.
We hebben een overeenkomst afgesloten
met de overheid. Zeventig procent van het
bedrag wordt betaald door de overheid en
30 procent met donaties van de stichting
Atiy. Vorige week hebben we een officiële
toezegging gekregen van de autoriteiten.
We zijn hier al jaren mee bezig en we waren
echt heel blij hierover. Jullie zullen
misschien denken dat het overdreven is om
een overkapping te hebben over een
schoolplein. Maar dat is het echt niet, de
zon is moordend hier en ook in de

We hebben een nieuwe portierster gekregen
op school wat meteen een gelegenheid gaf
om het huisje van de portierster te
renoveren. De portierster woont met haar
man en kinderen op het schoolterrein. Dat
moet hier wel voor inbraak preventie. Echt
alle scholen en openbare gebouwen hebben
dat hier. Je zult je misschien afvragen wat
was er mis met de vorige portierster? Die
man van haar begon te drinken waar we al
langer bezorgd over waren maar toen begon
zijn vrouw ook te drinken en dat was de
druppel die de emmer deed overlopen. We
hebben hun toen gevraagd om weg te gaan.
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regenperiode is het handig om een
overkapping te hebben en daarbij worden de
sportlessen op het schoolplein gehouden.
Sport lokalen kennen ze hier niet.

wat $ 250,- zal gaan kosten. Waarschijnlijk
gaan we een tijdelijke baan voor de moeder
creëren in de gaarkeuken. Zij is gewoon
thuis en heeft dus wel tijd om dat te doen.
Haar man is hulp bouwvakker en verdient
400 bolivianos per maand (€ 40,-). Ik kan
wel begrijpen dat ze het niet kunnen
betalen.

De zorgenkindjes,
Dan hebben we een aantal zorgenkindjes op
school. Het
gaat om Guadalupe, een
meisje van bijna 10 jaar, met een ernstige
hart afwijking. Zij moet geopereerd worden.
Natuurlijk kunnen haar ouders deze operatie
nooit betalen. Via het ziekenhuis Belga
bestaat er een fonds dat gesponsord wordt
vanuit een organisatie in de Verenigde
Staten en dat fonds gaat het grootste
gedeelte van deze operatie betalen.
Guadelupe is gisterenmiddag opgenomen
en de operatie is
gepland voor 29
september. Ze is een hartstikke lief meisje.
Ik ben vanmiddag even bij haar op bezoek
geweest een speelgoedje gebracht. Ik vroeg
of ze bang was maar dat was ze helemaal
niet.

Al deze kinderen zijn kinderen die ook deel
nemen aan het comedor (eetzaal) project.
Zie foto van hun.
Schooltuinen project
Er is momenteel een Nederlandse jongen
op school aan het werk. Hij heet Arnold
Brouwer. Hij gaat beginnen met een
schooltuinenproject waar 3 scholen aan mee
doen. De school Atiy doet ook mee. Het is
leuk initiatief, het is praktisch en leerzaam
en is een project voor de hoogste klassen.
Het Comedorproject (Eetzaal)
Vorig jaar is er al een start gemaakt met dit
project. Het is voor de kinderen uit San
Antonio de Buena Vista en omgeving.
Omdat vele gezinnen in een extreme
armoede
leven
zijn
veel
kinderen
ondervoedt en hebben een groeiachterstand
en zijn eerder vatbaar voor ziektes. Ook
leren gaat moeilijker. Daarnaast werken een
aantal van deze kinderen na schooltijd om
bij te dragen aan de financiële inkomsten
voor het gezin waar ze vandaan komen. Om
deze groep kinderen te helpen is toen
begonnen met dit eetzaal project. Vorig jaar
was dat een groep van 50 kinderen. Nu we
de Sala Multi funcional hebben kunnen we
meer kinderen ontvangen. Elke dag komen
er nu 100 kinderen eten gedurende 6 dagen
in de week. Dit geldt alleen voor de armste
kinderen welteverstaan.

Adriana (17 jaar) is een meisje met een
reumatische ziekte (Lupus). Zij is met de
medicijnen stukken beter en inmiddels
aardig stabiel. Ze gaat weer naar school
maar heeft daar jaren niet heen gekund
omdat ze te ziek was. Ze heeft weer een
beetje lol in het leven gekregen.
Bismar is een jongetje van 6 die op het
lijstje staat om geopereerd te worden aan
zijn ogen. Hij kijkt zo scheel als het maar
kan en een operatie is hard nodig. De
ouders moeten bijdragen aan deze operatie
maar zeggen dat ze dat niet kunnen. Hoe
dan ook, we kijken in welke vorm de ouders
bij kunnen dragen in de kosten voor deze
operatie,

Bismar
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speciaal bankrekening nummer voor dit
project alleen geopend bij de Rabobank,
onder de naam JTM Haarman, Stichting
Atiy Nederland, rekening nummer 12 13 63
465.

De kinderen kunnen alleen maar deel
nemen aan dit project als ze naar de school
Atiy gaan. Behalve dat de kinderen daar
elke dag een warme maaltijd krijgen worden
er nu ook naschoolse activiteiten met deze
kinderen
gedaan.
Onderwerpen
zijn
persoonlijke hygiëne, activiteiten om hun
eigenwaarde te versterken en bijscholing in
lezen en schrijven.

Tuinbouwproject
We zijn in de laatste fase beland wat betreft
de ontwikkelingen en inrichting van dit
project. Afgelopen maanden is gewerkt aan
de beplanting van de grond rondom de
kassen. Er zijn 60 fruitbomen geplant van
verschillende variaties en rondom de
kassen is de grond nu ook bewerkt en
gezaaid met aardappelen, tuinbonen,
pompoenen etc.
Er is een kruidentuin
aangelegd (ook medicinale kruiden). De
kassen staan weer vol met allerlei groentes.
Het ziet er allemaal erg mooi uit.

Er zijn douches op het terrein en er zijn
speciaal voor dit project handdoeken
aangeschaft zodat elk kind zich daar ieder
week kan douchen (met warm water
overigens!) De kinderen poetsen elke dag
hun tanden na het eten. Daarnaast hebben
alle kinderen medicijnen gekregen om al
hun parasieten, wormen en andere meeeters in hun buikjes te verwijderen die daar
niet horen. Nu dit achter de rug is krijgen
alle kinderen elke dag een multivitaminetablet om hun weerstand te versterken. Doel
van dit comedorproject is dat kinderen zich
hierdoor beter gaan voelen en zo doende
ook beter mee kunnen komen op school en
hiermee een betere basis leggen voor hun
toekomst.
Aan dit project werken mee Ruth (een
psychologe die vooral de contacten met de
ouders onderhoudt en hun probeert te
helpen met hun problemen en de kinderen)
en
Marina (een pedagoge die de
naschoolse activiteiten organiseert. Zodra
de medische post af en in functie is zal
tandheelkunde en medische zorg ook aan
deze kinderen gegeven worden.

We hebben binnenkort een evaluatie.
Daaruit moet dan blijken of dit project op
eigen krachten kan blijven voortbestaan of
dat er nog verdere financiële ondersteuning
nodig is.

Wie geïnteresseerd is om een school kind te
sponsoren voor dit project kunnen contact
opnemen
met
Ellen
Vos
op
ellievos@hotmail.com of Judith Meyerink
j_meyerink@hotmail.com. Judith heeft
een jaar lang als vrijwilligster gewerkt in San
Antononio de Buena Vista en heeft
meegeholpen met het opzetten van het
project in het eerste jaar. Ellen heeft als
vrijwilligster gewerkt op de school Atiy.
Beiden kennen heel veel kinderen en
gezinnen die deel nemen aan dit project en
hebben het zoeken voor sponsors voor een
aantal van deze kinderen op zich genomen.
Dit
comedor project heeft een naam
gekregen en het heet ‘La Thunkuna’ wat
een indianen kinderspel is. Ook is er een

Hoe dan ook, er is nog een saldo. Ik ben me
aan het oriënteren om in andere kleinere
berggemeenschappen
een
soortgelijk
project op te zetten als in San Antonio de
Buena Vista maar dan kleiner van opzet. De
mensen in deze dorpen leven erg simpel en
hebben heel weinig. De natuur en de
levensstijl van de indianen en hun
klederdracht is prachtig maar hun leven is
niet gemakkelijk maar erg hard.
De medische post en appartementen
vrijwilligers
De bouw van de medische post is in de
laatste fase. Over een maand hopen we het
in te richten en het te laten functioneren (in
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ieder geval de tandartsenkliniek). Daar
hebben we nu al alle middelen voor en ook
al een tandarts op het oog. Hij is een
jongen die is opgegroeid in het programma
van Amanecer en is nu afgestudeerd als
tandarts. We willen hem graag een kans
geven om te starten als tandarts bij ons. Wij
willen hem een basis salaris geven van
$100,- per maand en daar gaat hij 3 volle
dagen in de week voor werken. Voor de
dokter willen we dat het zelfde doen maar
we hebben nog geen dokter gevonden
(maar we zijn ook nog niet echt op zoek
geweest).

We zijn hier 4 jaar mee bezig geweest, de
aanhouder wint, zo zie je maar weer.
Ter afsluiting,
Het is een lang verhaal geworden maar er is
zo veel gaande en ontwikkelingen lijken snel
te gaan, wat goed is natuurlijk. Zonder
donatiegelden was dit allemaal niet
mogelijk, daar ben ik mij zeer van bewust
en ik ben u daar heel dankbaar voor. Ik
spreek die dankbaar uit namens alle
mensen die hier van profiteren, alle
kinderen en de ouders.

Naast de medische post is een appartement
voor vrijwilligers in aanbouw. Mensen die
hier willen komen werken op vrijwillige basis
in San Antonio de Buena Vista kunnen hier
gratis onderdak krijgen. .
Drinkwater in San Antonio de Buena
Vista en Illimani
De eerste fase van het drinkwater Project
voor San Antonio de Buena Vista en
Illimanie is gerealiseerd. Dat was de bouw
van de watertank (zie foto). De volgende
fase
is
het
aanleggen
van
de
waterleidingen. Dit project word gefinancierd
door verschillende donaties en Rotary clubs
van over de hele wereld en door een
bijdrage van de plaatselijke bevolking. Het
is voor ons bijna ongelooflijk dat dit bijna
werkelijkheid is geworden. Iedereen is hier
erg blij over.

Ook voor de hulp van vrijwilligers ben ik
dankbaar. Het zijn vaak jonge mensen die
hier komen en meestal pas een studie
hebben afgerond. Naast hun vrijwilligers
werk hebben zij soms een andere visie en
ideeën helpen mij om kritisch te blijven. Ik
zelf vind het nog steeds erg fijn om hier in
Bolivia te zijn en om dit werk te mogen
doen. En dan komt
onze Dorien
aanstaande vrijdag voor 3 maanden met 2
vriendinnen, daar verheug ik mij op. Zij
gaan behalve vakantie houden ook
vrijwilligers werk doen. Daar ben ik ook erg
blij mee.
Ik wens jullie het allerbeste en de hartelijke
groeten
Anna Haarman
Correspondentieadres:
Stichting Atiy Nederland
Peereboom 30
6074 DH Melick
Tel.: 06-13758084

-4Bezoek ons ook op het internet! Ga naar www.atiy.nl

Door een foutje is de nieuwsbrief van april niet per post
verstuurd maar wel via de website te lezen. Op verzoek
kunnen wij deze nog altijd per post nasturen.
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