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NIEUWSBRIEF APRIL 2019 

door Anna 

 

Beste allemaal, 

 

Hier zit ik dan weer onder het afdakje in de tuin van ons project. Iedereen is naar huis, 

een rustig moment en een inspirerende en mooie plek om een woordje te schrijven 

over de veranderingen en de nieuwe ontwikkelingen die hier gaande zijn.  

DONEER OOK! 
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De Medische Post Madre Teresa de Calcutta 

 

 

 

 

Medische Post gesloten 

Per 1 maart van dit jaar hebben we de 

Medische Post Madre Teresa de Calcutta 

gesloten. De reden waarom we hiertoe 

besloten hebben is voornamelijk dat er 

door de overheid een medische post in de 

buurt van ons project is gebouwd. Die 

medische post functioneert 12 uren per 

dag. 

 

Daarnaast is er ook per 1 maart 2019 door 

de overheid een nieuwe 

ziektekostenregeling in werking getreden. 

Hierdoor is geregeld dat iedereen gratis 

gebruik kan maken van eerstelijns zorg (de 

dienst van een huisarts). 

Onderzoeks-, tandarts- & lesruimtes 

De onderzoekskamer van de dokter blijft 

bestaan, want 2 maal per week komt er 

een fysiotherapeut die daar diensten draait 

en mensen behandeld. In de verre omtrek 

is er geen fysiotherapeut dus dat is een 

welkome service die nu geboden kan 

worden aan de mensen. 

 

Eenmaal per maand komt de organisatie 

Marie Stoops om in deze ruimte seksuele 

voorlichting te geven en familieplanning te 

promoten. Het gedeelte van de medische 

post dat gebruikt werd als tandartskliniek 

blijft ook intact voor vrijwillige tandartsen 

die gratis kinderen willen blijven 

behandelen bij ons.  
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De overige ruimtes gaan we inrichten als 

lesruimtes. 

  

LEES MEER > 

 

  

 

Het Eetzaalproject en de Huiswerkbegeleiding 

 

 

 

 

Eetzaalproject 

Begin februari, bij de start van het nieuwe 

schooljaar, zijn we begonnen met het 

geven van een warme middagmaaltijd aan 

arme schoolkinderen. Ook hebben we 

aan ongeveer 100 arme kinderen 

schoolmateriaal kunnen gegeven, wat al 

https://www.atiy.nl/single-post/2019/04/05/De-Medische-Post-Madre-Teresa-de-Calcutta
https://www.atiy.nl/single-post/2019/04/05/Het-Eetzaalproject-en-de-Huiswerkbegeleiding
https://www.atiy.nl/single-post/2019/04/05/Het-Eetzaalproject-en-de-Huiswerkbegeleiding


 

een waardevolle steun aan hen biedt. Aan 

een aantal leerlingen hebben we ook de 

schoolboeken en schooluniformen gegeven. 

  

Huiswerkbegeleiding 

Op 6 maart, na carnaval, zijn we weer 

begonnen met het huiswerkbegeleidings-

project. Net als vorig jaar, hebben we 

daarvoor drie lokalen in gebruik en zijn er 

drie onderwijzers werkzaam in de 

huiswerkbegeleiding. Kinderen gaan hier 

maar halve dagen naar school en krijgen 

daarom heel veel huiswerk mee. 

  

LEES MEER > 

 

 
 

 

Diverse activiteiten 

 

 

  

Afgelopen maanden hebben we verschillenden onderhoudwerkzaamheden en enkele 

verbeteringen aangebracht in de eetzaal en in de tuin. Mede dankzij hulp van de 

vrijwilligers Erik uit Nederland, Ana Luna uit Spanje en David uit België is er veel werk 

verzet. Alles is weer netjes en mooi en de kinderen kunnen op een leuke en veilige 

manier bij ons verblijven.  

 

In de tuinkas waar de hydrocultuur geïnstalleerd is, hebben we de grond verhard met 

bakstenen om zodoende het geheel schoner te houden en te behoeden voor 
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insectenplagen. De sla staat er nu weer helemaal goed bij. Volgende week kunnen we 

weer oogsten. Het is prachtig! 

 
 

 

Kasa Huasa 

 

 

 

 

 

Die school is ook weer begonnen. Afgelopen maanden is daar ook hard gewerkt. De 

stichting Atiy heeft geholpen met aankoop van materiaal voor de bouw van een 

hekwerk rondom het schoolterrein. Het gaat om ongeveer 170 meter hekwerk in totaal. 

De ouders van de kinderen hebben het gemaakt. Het is heel goed gelukt. 

  

LEES MEER > 
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Geboden hulp in bijzondere gevallen 

 

 

 

 

3 families geholpen 

Er is hulp en ondersteuning geboden aan 

drie verschillende families waarvan de 

jonge moeders zijn overleden. Een 

vader bleef ontredderd achter met vijf 

kinderen en een baby-tweeling. 

 

In een ander gezin was de vader vertrokken 

en toen de jonge moeder overleed bleef 

een 3 maanden oude baby achter bij oma. 

Behoorlijke ellende allemaal, maar 

gelukkig gaat het nu beter met deze 

families dankzij de hulp die ik hun heb 

kunnen geven. 

  

Familie Dona Norma 
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Ook de familie van dona Norma met 5 

kinderen heb ik kunnen helpen. Haar 

dochtertje Jenny heeft leukemie. De 

specialisten zeggen dat 

haar overlevingskansen best groot 

zijn, maar de ellende is dat alles om geld 

gaat en dat heeft zij niet veel. Haar man is 

buschauffeur. Doordat hij een ongeluk 

heeft veroorzaakt moet hij een grote 

schuld afbetalen. Het grootste deel van 

zijn salaris gaat daar aan op.  Haar familie 

krijgt nog steeds hulp van ons in de vorm 

van levensmiddelen, hulp voor medicijnen 

en onderzoekskosten voor het meisje. 

Familie Dona Candelaria 

De familie van dona Candelaria hebben we 

er bovenop geholpen. Zij is een weduwe 

met 4 kinderen. Haar man is vorig jaar 

verongelukt en heeft haar hoogzwanger 

achtergelaten. Het gezin kwam van 

de campo en woonde in een piepklein huisje 

aan de rand van de stad Cochabamba met 

bijna niks. Dona Candelaria is een 

ambulante verkoopster op de markt. Zij 

verkoopt fruit.  

 

Uiteindelijk is ze verhuist en zij wonen nu 

dicht bij ons project. Zodoende kunnen we 

hun ook beter helpen. De twee oudste 

jongens van 7 en 8 jaar oud, gaan naar de 

Atiy-school en komen ook naar ons eetzaal- 

en huiswerkbegeleidingsproject. Het 

jongere zusje Delia van 3 jaar gaat nu 

naar het kinderdagverblijf en de baby van 6 

maanden oud gaat overdag met de moeder 

mee. Deze familie hebben we geholpen met 

bedden en een tafel en een opbergkast. Zij 

hadden bijna niets. 

 

Specialistische hulp 

Een aantal kinderen heb ik kunnen helpen 

met specialistische hulp. Bijvoorbeeld Silvia, 

een meisje van 17 jaar, kampte met 

vreselijke hoofdpijnen en momenten van 

bewusteloosheid. Met haar ben ik bij een 

neuroloog geweest voor hulp. Door middel 

van een hersenscan werd ontdekt dat zij 

wormen in haar hersens had. Door de juiste 

medicijnen is zij daar nu van verlost. 

 

 

Zo hebben we nog aantal andere families uit de nood geholpen. Helaas is er alleen 

een verzekering van de overheid voor de eerstelijns zorg en niet 

voor specialistische zorg. Gelukkig ken ik wel een paar specialisten die bereid zijn 

om arme kinderen voor een goedkoper tarief te helpen. Ook de 

organisatie Solidaridad kent wegen waar mensen voor een goedkoper tarief terecht 

kunnen, waardoor we gezamenlijk ook hulp kunnen bieden. 



  

 

Bedankt! 

 

 

Dankzij de ondersteuning en donaties die we mogen ontvangen, kunnen we helpen en 

daar ben ik erg dankbaar voor. Rest mij niets anders dan een hartelijke groet en 

nogmaals dank 

 

Anna 

 
 

  

https://www.targetpay.com/send/?id=39756&rtlo=80203&ref=http%3A//www.atiy.nl/&pm=&lang=auto&co=auto


 

 

 

 

  

 

Copyright © 2017  Stichting Atiy Nederland, All rights reserved. 

 

 

Our mailing address is: 

info@atiy.nl  website: www.atiy.nl 

 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  
 

  

http://atiy.us8.list-manage2.com/unsubscribe?u=390818c34841f995dbbd45f82&id=970a5507e8&e=%5BUNIQID%5D&c=370ff0878c
http://atiy.us8.list-manage2.com/profile?u=390818c34841f995dbbd45f82&id=970a5507e8&e=%5BUNIQID%5D
http://www.atiy.nl/
http://www.atiy.nl/


 

 

 

 

 

This email was sent to alejandralopez_@hotmail.com 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Atiy · Peereboom 30 · Melick, LB 6074 DH · Netherlands 

 

 
 

 

mailto:alejandralopez_@hotmail.com
https://atiy.us8.list-manage.com/about?u=390818c34841f995dbbd45f82&id=689d2d17e0&e=067e52b969&c=0b9b37bf44
https://atiy.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=390818c34841f995dbbd45f82&id=689d2d17e0&e=067e52b969&c=0b9b37bf44
https://atiy.us8.list-manage.com/profile?u=390818c34841f995dbbd45f82&id=689d2d17e0&e=067e52b969
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=390818c34841f995dbbd45f82&afl=1

