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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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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

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 huiswerkbegeleidingsproject. 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.
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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

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.
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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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Zodoende
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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 eetzaalen 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
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