Atiy Nederland
Contact:info@atiy.nl of www.atiy.nl
Rek.nr. 51.77.60.207 t.a.v. Stichting Atiy

Nieuwsbrief mei 2007, jaargang 9
Stichting Atiy

De school is nu definitief zelfstandiger aan het worden
en onafhankelijker van onze stichting. Dat was
natuurlijk altijd de bedoeling van dit project.

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 ons bestuurslid,
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.

Onze bijdrage aan de school op dit moment is dat we
het salaris van de computeronderwijzer Ronald betalen.
We helpen met de betaling van 24 arme kinderen die
anders niet naar school zouden kunnen. Er wordt ook
nog schoolmateriaal aangeschaft met donatiegeld.
Daarnaast hebben we geholpen met de bouw van de
overkapping over het schoolplein. Tweederde van de
kosten word betaald door de overheid en eenderde ($
6.000,-) door de stichting Atiy.
Als het goed is word het volgende week woensdag
opgeleverd en kan ik de inwijding van dit project nog
meemaken. Volgens het contract had het 4 maanden
geleden al af moeten zijn, maar dat streven is helaas
niet gehaald. Volgens het uitvoerende bedrijf komt dat
door de stakingen en onrusten die we gehad hebben in
januari. Hierdoor kwam de betaling door de overheid
later, was er geen bouwmateriaal te koop en was er ook
geen personeel.

BESTE ALLEMAAL,
Het is onderhand weer tijd voor een nieuwsbericht
vanuit Cochabamba Bolivia.
Nog maar een week en dan zit ik in het vliegtuig naar
Nederland.
Voor
een
onderbreking
van
de
werkzaamheden hier. Bovendien kan ik dan het 60
jarige huwelijksjubileum van mijn ouders vieren met de
rest van de familie. Het is natuurlijk leuk om dierbare
vrienden weer te zien.

Medische post: CENTRO SALUD MADRE TERESA
de CALCUTA,
We hebben 21 maart de medische post officieel
geopend. De medische post heeft de naam Centro de
Salud Madre Teresa de Caluta , medisch centrum
Moeder Theresa van Calcuta, gekregen.
In deze post hebben we een dokter, een verpleegster
en een tandarts; een jong en enthousiast team. Deze
mensen krijgen een basissalaris betaald door de
stichting. Met inkomsten hopen we hun salaris aan te
vullen. Een prachtig project heeft eigenlijk niet veel
uitleg nodig. Behalve dat het de basis-gezondheidszorg
versterkt, is het doel ook om educatief te zijn voor de
leerlingen van school Atiy. Er worden diverse lessen en
bijeenkomsten gegeven
met als belangrijkste
onderwerpen:
seksuele voorlichting,
hygiëne,
tandverzorging, voeding, alcohol en drugsgebruik en
geweld.

Komt ie, ik zal proberen het kort te houden.
DE SCHOOL ATIY,
Dit jaar hebben we van de overheid eindelijk salarissen
gekregen voor de directeur van de school, voor de
secretaresse en voor nog een onderwijzer. De belofte
die ze vorig jaar gedaan hebben van 8 salarissen voor
de school hebben ze niet kunnen waar maken.
Een teleurstelling natuurlijk maar onderhand weet ik nu
wel dat elke belofte of toezegging die ze doen niet
gewaarborgd is.
Hoe dan ook zijn we wel erg blij, vooral voor de
secretaresse Veronica die jaren lang voor een heel laag
salaris heeft gewerkt. Haar jaren lange inzet voor de
school is nu eindelijk beloond met een echte aanstelling
en een salaris met een ziekte kosten verzekering en
pensioen voor later. Het is allemaal niet te vergelijken
met de sociale verzekeringen in Nederland maar beter
dan niets.

Vanuit de medische post wordt voor de kinderen van
het kinderopvang en voor de kinderen van het
Eetzaalproject
een
antiparasietenen
vitamineprogramma gecoördineerd.
Tevens is er een fonds waarvan we alle kinderen van
het eetzaalproject hun tanden kunnen laten
behandelen in onze medische post natuurlijk. We
willen ook de ouders van de kinderen bereiken om die
voor te lichten over allerlei gezondheids onderwerpen.
Niks ingewikkelds, gewoon heel duidelijk en kort. De
ouders hebben om de haverklap vergadering waardoor
het niet zo moeilijk is om die groep te bereiken.

Don Felix heeft nu definitief afscheid genomen van de
school Atiy. Hij heeft 5 jaar lang de school naar alle
tevredenheid gedirigeerd en heeft die jaren een salaris
ontvangen via de stichting Atiy.
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Wat een grote hulp voor het educatief gedeelte van de
medische post zou zijn, is een data display met een
draagbare computer.

begonnen met de bouw van de watertank. Op de foto is
de inwijding van Stara van de bouw te zien met in het
midden vrijwilligster Eveline Aendekerke die een groot
bedrag voor dit project heeft ingezameld.

In de toekomst willen we dit medische postproject
uitbreiden met andere disciplines in de hulpverlenende
sector zoals bijvoorbeeld een psychologe, sociaal
werkster. Deskundige vrijwilligers kunnen de post
aanvullen en wat betekenen voor de bewoners in dit
gebied.

Daarnaast helpen we in Villa Israël ook met het kopen
van bouwmaterialen voor de bouw van een
kinderdagopvangcentrum. De mensen zorgen zelf voor
de arbeidskosten.

Er is nu ook een begin gemaakt met de aanleg van een
apotheek. We hebben nu een klein assortiment
medicijnen wat we in de toekomst graag willen
uitbreiden. In het hele zuidelijk gedeelte van de stad
Cochabamba is geen apotheek te vinden.

PONGO
Pongo is een plaatsje op de hoogvlaktes 4000 meter
boven zeeniveau. Dit dorpje heeft een paar honderd
inwoners. Het ligt aan de hoofdweg tussen La Paz en
Cochabamba en is 2 uur rijden vanaf Cochabama. De
parochie San Juan de Bautista is daar gezeteld en
wordt beheerd door padre Crispin. Een parochie die
een omtrek heeft van 960 vierkante en waar 122
dorpjes zijn,
bij elkaar opgeteld ongeveer 11.000
inwoners.
Behalve dat veel reizigers hier een pit stop houden ze
hebben een benzine station je kan je banden op laten
pompen indien nodig laten plakken hapje eten. Buiten
dat is op zaterdag een grote boeren markt waar veel
mensen uit de hele omtrek naar toe komen om hun
producten te verkopen of spullen te kopen die vanuit de
stad hier naar toe komen speciaal voor de markt. De
mensen leven hier van wat moeder aarde hun geeft.

OVER HET EETZAALPROJECT EN TUINBOUW
PROJECT
Het Eetzaalproject wordt nu volledig uitgevoerd door
een aantal nonnen die de kinderopvang beheren. Dit
project wordt bekostigd door Unielever, die hier in
Cochabamba een fabriek heeft. Aan het Eetzaalproject
nemen 167 kinderen van de school Atiy deel.
Het Tuinbouwproject wordt nu ook door de nonnen
beheerd en tevens uitgevoerd. De opbrengsten uit de
kassen worden gebruikt om de kinderen te voeden die
deelnemen aan het Eetzaalprojectt en de kinderen van
de kinderopvang. Al met al zo´n 400 monden elke dag.
Deze projecten zijn nu voor Atiy afgesloten en ik denk
dat het goed is zo.
DRINKWATERPROJECT
BUENA EN ILLIMANI

IN

SAN
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En ze hebben daar een een soort land en tuinbouw
school en voor de meisje een soort huis houdschool .
Kortom een school wat naast theorisch klassen ook
praktische en in technishe vakken les geeft.
Hier gaan jonge mensen naar toe maar ook
volwassenen leren hier. Het is een interne opleiding de
studenten vrijblijven 1 week per maand in dit centrum.
Elke week komt hier een andere groep er gaan hier
180 studenten per week naar toe.
Deze school heeft 3 hectare landbouw grond waar
aardappel en graan op word verbouwd ook hebben ze
een aantal dieren. Nu willen ze 10 kassen bouwen met
als doel om daar studenten leren producten in te
verbouwen die op deze hoogte en grillige klimaat onder
de blote hemel niet te verbouwen zijn zoals sla, tomaat,
spinazie, broccoli etc. Nu heb ik nog steeds een saldo
van de Stoppelhaene opbrengst en die wil ik dan aan
dit project besteden. Het is een leer en productie
project want de producten zullen gebruikt worden voor
maaltijden van de studenten zij gaan er in werken en
daar hun praktijk lessen doen.
Ik stuur hierbij een foto van een al in gebruik genomen
kas.

DE

Het waterleidingnetwerk is nu gelegd. Dat was een
enorm karwei uiteindelijk omdat er gleuven gegraven
moesten worden en grote gedeelte van de grond zitten
vol met stenen en rotsen. Er moest zelfs af en toe
dynamiet aan te pas komen om obstakels uit de weg te
ruimen. Af fijn de leidingen liggen er. Het is nu alleen
nog zaak om de meterkastje te installeren en het aan te
sluiten op een kraan in de huizen.
VILLA ISRAEL
Villa Israel is een dorp dat ongeveer 5 km ten zuiden
van San Antonio de Buena Vista ligt. In samenwerking
met een Canadese organisatie Vision Mundial en de
locale bevolking, hebben we met donatiegeld van Atiy
bijna een hele school gerenoveerd. Het is werkelijk
indrukwekkend. Deze school heeft in 2 jaar tijd een
hele metamorfose ondergaan. Nog zes lokalen moeten
nu afgewerkt worden. Ter ere van de hulp die ze via
ons en Canada hebben ontvangen hebben ze de
middagschool “Holanda-Boliviano”-school genoemd,
leuk hè!

SLOT WOORD
Jullie zullen wel denken komt geen eind aan en dan
heb ik alles nog niet eens verteld over de 30 dekens die
ik heb kunnen geven aan een meisjes tehuis en over
urgente gevallen die we al behandeld hebben in onze
medische post tja.
In ieder geval in grote lijnen wel over de vorderingen
van de doelen waar ik me mee bezig houd.
De donaties die via mij lopen en hier aan 1 van de
omschreven doelen besteed daarvoor mag ik de dank
ontvangen van de mensen die er mee geholpen zijn en
er mee voor uit kunnen. Deze dank zou ik graag aan
jullie ik via deze email door willen geven en met jullie
delen maar dat is natuurlijk heel anders als ik dat jullie

Naast dit Schoolproject is nu ook begonnen met de
bouw
van
een
grote
watertank
voor
het
Drinkwaterproject in Villa Israël. Met donaties uit
Nederland en een bijdrage van lokale bevolking word
de bouw bekostigd. Het betreft een totaalbedrag van
$16000,-. Het waterleidingnetwerk wordt gefinancierd
door de Canadese organisatie Vision Mundial en door
een bijdrage
van de
lokale bevolking. Men is
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zo droog schrijf. Dan als ik het in werkelijkheid krijg, een
spontane omhelzing van een ouder of een kind of wie
dan ook die zo blij is en op die manier die dankbaarheid
wil laten voelen, een glimlach een hand, als een doel is
bereikt en het functioneert dat hebben kunnen geven
wat hun daad werkelijk vooruit helpt en dat hebben dan
toch mooi samen gedaan.
Gracias
Lieve groeten
Anna
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