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Hallo Allemaal,
Anna heeft vanuit Bolivia weer een mooie brief geschreven om ons te informeren over
de ontwikkelingen en omstandigheden daar:

Corona update in Bolivia
Hier is het hartje winter, het is niet erg koud, alleen 's nachts eigenlijk, dan daalt de
temperatuur bijna naar het vriespunt, overdag is het nog prachtig weer. Stralende
hemel en in de zon is het nog steeds warm, zeker wel 25 graden.
De situatie in Bolivia op dit moment
Hier in Bolivia zitten we weer in een strenge quarantaine voor 2 weken. De regel is dat
i.v.m. met het coronavirus iedereen thuis moet blijven. Ondertussen wordt de situatie
steeds erger in tegenstelling tot Nederland. Dit is de 2e periode van quarantaine.
Eerder hebben we al bijna 2,5 maand thuis gezeten. De regels werden versoepeld tot
aan 1 juni. Daarna werd er een nieuwe quarantaine afgekondigd. Mensen hier in Bolivia
houden zich heel slecht aan de regels. Daardoor neemt het aantal besmettingen weer
toe. Men probeert nu de rem erop te zetten door een nieuwe periode van quarantaine.
De ziekenhuizen zitten overvol en er is een tekort aan medicijnen, mondkapjes en
andere beschermingsmaterialen voor het medisch personeel. Ook de algemene
begraafplaats is vol en de enige crematorium die ze hier hebben is kapot gegaan omdat
deze overhit is geraakt.
In Bolivia is men totaal niet voorbereid op een pandemie en nu wordt geprobeerd in 2
weken de boel te reorganiseren zodat ze de strijd beter aankunnen tegen de opmars
van het virus. En daarbij komt nog dat de bewoners van de wijk Kara Kara (een deel
van Cochabamba) het helemaal niet eens zijn met de nieuwe quarantaine en aantal
andere politieke zaken. Ze hebben daarom de toegangswegen naar de vuilnisbelt
geblokkeerd. En daar gaat normaal gesproken al het afval heen van heel Cochabamba,
je kan wel spreken van enige chaos.

Deze corona crisis is een ramp voor de arme mensen. Heel veel mensen leven hier van
dag tot dag van hun verdiensten, van ambulante verkoop op de straat of markten of
dag arbeid. Dagelijkse werkzaamheden kunnen ze niet meer doen. Heel veel mensen
zijn hun werk ook kwijt geraakt omdat er geen werk meer is door de gevolgen van de
pandemie. Onder andere in restaurants en hotels. Deze zijn gesloten. Ook het openbaar
vervoer ligt plat. Eigenlijk kunnen deze mensen zich niet permitteren om niet te
werken omdat het gewoon betekent dat ze niet hun dagelijkse kost kunnen verdienen.
Met als gevolg dat mensen geen geld hebben om eten te kopen. Er zijn in Bolivia amper
sociale voorzieningen. Gevolg is dat er toch mensen op straat gaan want geen
inkomsten betekent geen eten.
Hierdoor houden mensen zich (zoals ik me goed kan voorstellen) niet aan de
quarantaineregels. Verder speelt de slechte hygiënevoorzieningen een grote rol in
de besmetting. Neem een simpele handeling zoals handen wassen, voor ons zo normaal
en makkelijk om te doen. Maar als er geen water is en geen sanitaire voorzieningen
zijn, wat heel veel mensen niet hebben..
Vanaf 22 maart functioneren alle scholen niet meer, een aantal privé scholen geven
digitaal les. Op de openbare staatsscholen geven de onderwijzers hun leerlingen via
WhatsApp huiswerkopdrachten. Voor een groot aantal leerlingen werkt dit niet omdat
zij geen WhatsApp of telefoon hebben, of geen geld hebben om beltegoed te kopen.

Een groot aantal leerlingen kunnen zonder uitleg van hun onderwijzer hun
huiswerkopdrachten niet maken. Veel ouders kunnen hun kinderen ook niet helpen
omdat zij zelf amper onderwijs gevolgd hebben, dus dan wordt het allemaal heel
lastig. Er gaan geluiden op om dit hele schooljaar ongeldig te verklaren.

Onze projecten tijdens Corona

Ons eetzaal en huiswerkbegeleidingsproject hebben vanaf het begin van het schooljaar
gefunctioneerd, tot aan de quarantaine op 22 maart j.l. Vanaf die tijd zijn alle
projecten stil komen te liggen. Dat houdt in dat er geen kinderen naar school gaan,
geen huiswerkbegeleiding krijgen en ook de eetzaal is dicht.
Om de allerarmste mensen toch tegemoet te komen zijn we begonnen met het
samenstellen van voedselpakketten. In de eerste instantie met de levensmiddelen die
we hadden in onze voorraad van het eetzaal project en met de fondsen voor het
eetzaal project.
Daarna hebben we een grote donatie gekregen van de stichting MIMA uit de verenigde

staten. Zij komen normaliter elk jaar met een medisch team naar Bolivia om arme
mensen gratis te opereren aan galblaas stenen, liesbreuken, spataderen en
baarmoeder. Dit jaar konden ze niet komen en dus hadden ze besloten om geld te
doneren voor de voedselpakketten. In totaal hebben we al meer dan 800 pakketten
kunnen maken en weg kunnen geven. Ik had van de autoriteiten van de gemeente een
vergunning gekregen om met mijn auto rond te rijden. En samen met medewerkers
van ons project en studenten die we economisch ondersteunen voor hun studie, maken
we de pakketten en delen we het uit. Nu voor deze 2 strenge quarantaine weken heb ik
geen rij vergunning gekregen dus ben ik een beetje thuis aan het werk en wat klusjes
aan het doen. We geven vooral aan families die we al kennen van ons eigen project
waarvan we al weten dat die het moeilijk hebben. Daarnaast delen we pakketten uit in
de buitenwijken van Cochabamba. Daar hebben de mensen het het moeilijkst. We
hebben nog donatiegeld gekregen uit Boxtel zodat ik de komende tijd ook nog
noodpakketten uit kan delen.
Een voedselpakket bestaat uit 2,5 kg rijst, 2 kg macaroni, 1,5 kg suiker, 1,5 kg meel, 1
liter slaolie, 10 broodje, 30 eieren en een groot stuk was zeep. We kopen uiteraard
groot in om het zo goedkoop mogelijk te houden. 1 pakket kost ongeveer 10 euro (77
bs).

Tijdens het uitdelen van de voedselpakketten heb ik verschillende families naast het
geven van voedselpakketten ook geholpen met anderen problemen waarin ze terecht
waren gekomen. Zo heb ik een familie geholpen met bedden, matrassen, dekens, tafel
en stoelen. Hun hele huisraad was gestolen. Het gezin bestond uit een vader met
rugklachten, een hoogzwangere moeder en 2 kleine kinderen. Ze sliepen met zijn allen
op 1 klein matrasje op de grond. De vader had ik meegenomen voor consult bij een
dokter. Door medicijnen is hij weer beter geworden of misschien ook wel doordat hij
weer gewoon in een bed kon slapen denk ik nu achteraf.

Een andere familie (moeder ongeneeslijk ziek) heb ik geholpen met een rolstoel en pijn
medicatie.
Een ander familie (weduwe vrouw met 4 kleine kinderen) moest woning hals over kop
verlaten. Hun heb ik geholpen met zoeken van nieuw onderkomen, wat gelukt is. De
woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet, er moest een achterstallige
rekening betaald worden. Die rekening viel uiteindelijk mee. Ik heb die betaald en
zodoende konden ze weer aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk.

Een andere familie (waarvan de kinderen bij ons in het eetzaal project zitten) heb ik
ook nog geholpen. De vader is al lange tijd ernstig ziek. Hem heb ik geholpen met
transport naar het ziekenhuis ( niemand wilde hem daarnaar toebrengen omdat
iedereen bang was dat hij de coronavirus had). De moeder had mij ervan verzekerd dat
hij het virus echt niet had. Uiteindelijk bleek hij een hersenvlies ontsteking te hebben
gehad en tuberculose. Hij is inmiddels overleden in het ziekenhuis, en is begraven.
Gelukkig is dit gebeurd voordat de ziekenhuis en begraafplaats overvol is geraakt. Ik
heb deze familie geholpen met een aantal ziekenhuis onkosten. De moeder is
ambulante verkoopster op de markt zij verkoopt wc papier.
Als ik nood zie bij families tijdens het uitdelen van de voedselpakketten en een
hulpvraag krijg, en zie dat dat nodig is, en kan helpen, dan geef ik die hulp.

Voor mijzelf en voor de mensen die mij helpen met het uitdelen van de pakketten
nemen we natuurlijk allerlei maatregelen. Ook nemen we de voorgeschreven regels in
acht om zelf natuurlijk niet besmet te raken met het virus of dat we de kans lopen om
anderen te besmetten. Verder is het heel dankbaar en emotioneel werk. Persoonlijk
ben ik erg blij dat we dit kunnen geven. Mensen zijn erg dankbaar en willen je
bedanken door je te omhelzen en handen geven. Maar dat kan natuurlijk niet, wat
misschien niet vriendelijk overkomt. Sommige mensen hebben geen idee wat het virus
is en heel veel mensen geloven het ook helemaal niet, dat maakt het ook extra
moeilijk.
De verwachting is (in het gunstigste geval) dat het hoogst aantal besmettingen in de
maand augustus wordt bereikt. Dat betekent dat het voorlopig nog wel even duurt.
En het nieuws is dat de nieuwe datum voor de landelijke verkiezing nu is vastgesteld is
op 6 september .

Wat te doen voor de nabije toekomst

De situatie in Bolivia is zeer nijpend. Hierdoor zijn we gedwongen om de zaken anders

aan te pakken dan we normaal gewend zijn. Alle projecten liggen stil. Het werk waar
we normaliter voor staan ligt daardoor ook stil.
Als Stichting Atiy hebben we de visie om een betere toekomst voor de hele bevolking
na te streven waarbij we willen inzetten op structurele hulp/ondersteuning en waarbij
de lokale bevolking zoveel als mogelijk zelf een aandeel doet. Dit doen we al hele
lange tijd en we hebben hierin prachtige dingen bereikt.
We zitten nu alleen in een situatie waarbij we beseffen dat we aan deze visie
momenteel niet kunnen voldoen. Door de noodpakketten uit te delen blijven we
contact houden met de allerarmste mensen die we normaal (via de kinderen en/of
ouders) in onze projecten tegenkomen.
We zijn daarnaast ook heel hard bezig om na te denken hoe we in deze moeilijke tijd
ook andere zaken kunnen oppakken. We denken hierbij aan hulp op het gebied van
maatregelen om de hygiëne te verbeteren. We denken hierbij aan het aanschaffen van
meerdere watertanks. Mogelijk kunnen we meehelpen bij het opzetten van bepaalde
waterpunten in de wijken waar we met onze verschillende projecten actief zijn.
Daarnaast willen we kijken hoe we de kinderen kunnen ondersteunen op het gebied van
digitaal onderwijs. We staan in deze situatie open voor allerlei suggesties die ervoor
kunnen zorgen dat we toch nog kunnen blijven helpen en meewerken aan een betere
toekomst voor de armste mensen in Bolivia.

Mijn dank voor voor alle ontvangen hulp om hier te kunnen helpen!
Hartelijke groeten, Anna
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