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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.  

 

 

 

Beste Allemaal,  

 

Ik ben nu inmiddels alweer bijna een maand 

terug op Boliviaanse bodem,  en weer helemaal 

in mijn oude doen en op dreef,  kan ik gelukkig 

zeggen.  

Ik kijk regelmatig met plezier terug op mijn tijd 

afgelopen zomer in Nederland. Het was 

natuurlijk bijzonder en eervol om  de ridderlijke 

onderscheiding in ontvangst te mogen nemen.  

Maar wat eigenlijk nog mooier was die avond, 

was het weerzien van alle mensen  die mij lief 

zijn, allemaal bij elkaar in één zaal; familie, 

vrienden en andere bekenden.  Een prachtige 

avond met herinneringen die mij nog lang bij 

zullen blijven.  Iedereen wil ik langs deze weg 

hartelijk bedanken  want zonder jullie steun was 

het nooit zover gekomen.  

Afijn terug naar de werkelijkheid en hier dan een 

update van de werkzaamheden en nieuwtjes 

vanuit Bolivia. 

 

De school Atiy 

Het schooljaar loopt bijna ten einde en dit jaar is 

het derde jaar op rij dat er leerlingen afstuderen 

en  kunnen beginnen aan een studie of een 

beroepsopleiding kunnen gaan volgen. Het is  

een grote groep dit  jaar; er studeren 38 

leerlingen af.  

Er is begonnen met de bouw van een nieuw 

toiletblok van 2 verdiepingen dat gefinancierd 

wordt door de overheid.  Het vorige toiletblok, 

dat indertijd door de stichting Atiy is gebouwd, 

voldoet niet meer aan de huidige hoeveelheid 

leerlingen die hier nu naar school gaan. Zie foto 

 

 

 

Medische post 

Over de medische post heb ik eigenlijk geen 

nieuws te melden. Het loopt goed. Zo ook het 

eetzaalproject en het huiswerkbegeleidings-

project. De kinderen van het huiswerk-

begeleidingsproject gaan tot  aan het einde van 

deze maand nog naar school. We gaan dus  voor 

hun koken tot aan die tijd en dan begint de grote 

schoolvakantie. We maken met deze groep 

kinderen  nog een klein uitstapje naar het 

zwembad met een picknick.  In december gaan 

we ook nog het kerstfeest vieren met deze 

kinderen en hun families. Zij krijgen dan 
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allemaal een cadeautje, een pakketje kleding en 

aan de moeders hopen we ook een voedselpakket 

te geven.  

 

Nieuw project 

In mei  dit jaar kreeg ik een vraag van de mensen 

uit de gemeenschap Huasi Kasa, een arme 

buitenwijk die wat zuidelijker en wat hoger is 

gelegen ten opzichte van San Antonio de Buena 

Vista. Zij vroegen om hulp voor de aanschaf van 

bouwmaterialen voor een school die ze nodig 

hebben voor hun kinderen om naar school te 

kunnen gaan. Nu  moeten ouders hun kinderen 

naar verder weg gelegen scholen sturen. Dat 

brengt een groot risico met zich mee dat er wat 

kan gebeuren onderweg of dat de kinderen niet 

daadwerkelijk naar school gaan maar ergens op 

straat gaan rondhangen.  

We hebben de  hulpvraag overwogen en besloten 

om deze  wijk  te helpen met de aanschaf van 

bouwmaterialen voor de ruwe bouw van de 

eerste drie lokalen.  De mensen uit de wijk  

bouwen zelf en dat gaat zeer gemotiveerd en 

goed. Het geeft grote voldoening om hun 

hiermee te helpen.  Heet van de naald is dat er 

vandaag met man en vrouw is gewerkt om de 

vloer te storten op de eerste verdieping waar later 

een tweede verdieping op moet komen.  

 

 
  

De wens van de lokale bevolking is dat ze de drie 

lokalen met ingang van 1 februari volgend 

schooljaar  in gebruik kunnen nemen maar zoals 

je op de foto wel kunt zien ontbreken nog de 

ramen, deuren, vloer en de muren moeten aan de 

binnenkant worden gestuukt.   

 
 

Er is ook nog geen sanitaire voorziening en 

meubilair. Er moet dus nog een en ander 

gebeuren en ze hopen dat  ze met hulp van ons of 

van anderen dat kunnen realiseren.  Van de 

overheid verwachten ze tot op heden niets 

daarvan.  

 

Kerst  

De kerst is al weer in aantocht. We hopen net als 

de afgelopen twee jaren weer voedselpakketten 

uit te kunnen delen aan de arme families in San 

Antonio de Buena Vista en omgeving en hier in 

de stad Cochabamba. Aan arme mensen die bij 

de dag leven en keihard moeten werken met hun 

handeltje om een beetje geld bij elkaar te  

verdienen waarmee zij hun gezin moeten 

onderhouden.  Doel van die voedselpakketten is 

om blijdschap te brengen, even de zorgen te laten 

vergeten  of te verlichten,  ook om te laten zien 

en misschien zelfs een voorbeeld te zijn om te 

delen in een tijd waarin alles zo negatief wordt 

belicht  en hoop  te geven .  

Om kleding en cadeautjes  aan de arme kinderen 

hier  en in de campo te kunnen geven, zijn we 

eigenlijk het hele jaar bezig. We leggen mooie 

spulletjes opzij en bewaren die om deze 

vervolgens met kerst te geven. Natuurlijk gaan 

de meeste kleren en spullen die we krijgen naar  

de arme dorpen in de campo (platteland) waar  

zuster Fulvia en ik regelmatig komen gedurende 

het hele jaar .  

Natuurlijk hopen we ook weer speciaal eten te 

kunnen brengen met kerst in de kindertehuizen 

Salomon Klein en Rosa de Saron en aan de het 

tehuis voor arme zieke mensen in de Buen 

Samaritaan .  

 

Slot woord 

Verder kan ik alleen maar een dankwoord 

uitspreken voor alle ontvangen donaties waarmee  

we nu onder andere ook een start hebben kunnen 

maken met het nieuwe schoolproject.  Ik hoop 
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dat we ook heel veel families en kinderen weer  

blij kunnen maken met kerst door hen een 

voedselpakket te kunnen schenken.  

Een hartelijke groet van Anna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een voedselkerstpakket kost ongeveer  

€ 15,- en houdt in: 
 
Produkt Prijs Bol. 
1 kg rijst 7,50 
1 l. slaolie 12,10 
1 kg suiker 5,99 
O,5 kg havermout 5,39 
1 kg koekjes 10,- 
1,2 kg macaroni 10,80 
0,5 kg margarine 11,90 
0,5 l geconc. melk 8,90 
1 zakje mosterd 3,50 
1 zakje mayonaise 5,30 
1 zakje tomketchup 3,50 
2 potjes jam 15,- 
1 zakje chocmelkpoeder 11,- 
1 zakje gezoete melkstroop 12,50 
4 zakjes oplosvruchtensap 4,80 
1 blik haring in tomsaus 12,- 
 

 
 

U kunt dus sponsoren voor een kerstpakket door 

€ 15,- over te maken onder vermelding van 

“kerstvoedselpakket”. 


