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Stichting Atiy 
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 onze vaste 
contactpersoon, 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 bijna 500 Boliviaanse kinderen 
onderwijs. 
 
In deze nieuwsbrief besteden we zoals altijd 
aandacht aan de ontwikkelingen op en rond 
de school in Bolivia. De volgende 
onderwerpen komen aan de orde: 

- ontwikkelingen in Bolivia 
- computers naar Atiy 
- sponsorwandeltocht basisschool 

Cobbeek 
- andere projecten 
- website 

 
Ontwikkelingen in Bolivia 
Van onze ‘vaste correspondent’, Anna 
Haarman, vanuit Bolivia, San Antonio de 
Buena Vista kregen wij de volgende 
informatie over de ontwikkelingen rondom 
Atiy.    
 
“Vanaf de eerste tot en met de achtste klas 
is er een complete basisschool. Er is 1 
kleuterklas bij het “Atiy-gebouw” en 1 
kleuterklas op het terrein van het project van 
de lokale pastoor. Tussen beiden bestaat 
een nauwe samenwerking. Vanaf de eerste 
tot en met de vijfde klas zijn klassen dubbel 
bezet. Volgend jaar zal er ook een tweede 
zesde klas komen en dat groeit dan ieder 
jaar weer mee. In de toekomst zullen voor 
deze klassen dan ook nieuwe lokalen 
gebouwd moeten worden zodat iedere klas 
zijn eigen lokaal heeft. Er zijn plannen om 

eind van dit schooljaar 2 nieuwe lokalen bij 
te bouwen op de tweede verdieping zodat 
het aantal leerlingen per klas wat kleiner kan 
worden gemaakt. 
 
Een groot aantal klaslokalen zijn van binnen 
betegeld. De computer- en bibliotheekruimte 
zijn van elkaar gescheiden. Er worden 
computertafels gemaakt zodat achter elke 
computer 2 kinderen kunnen gaan zitten. In 
totaal zullen er binnenkort 14 computers 
zijn. De laatste 7 computers uit Nederland 
staan vooralsnog bij de douane, maar 
hierover verderop meer. De kinderen krijgen 
vanaf de 3e klas computerles en vinden het 
erg leuk. Er is een computerleraar en een 
bibliotheek lerares werkzaam bij Atiy. Zij 
worden betaald vanuit een speciale donatie 
die daarvoor geschonken werd. 
 

 
Foto: betegelde computerlokaal 

 
Het probleem is nog steeds dat de overheid 
niet genoeg geld heeft om alle onderwijzers 
die op school nodig zijn, te betalen. De 
leerlingen moeten daarom ook een 
maandelijkse bijdrage betalen van 12 
Bolivianos (omgerekend ongeveer € 1,20). 
Dat lijkt niet zo veel maar voor sommige 
ouders is dit niet betaalbaar. Voor een 
aantal heel arme gezinnen wordt de bijdrage 
betaald uit donatiegeld en zo nodig wordt er 
ook schoolmateriaal voor deze kinderen 
gekocht zodat alle kinderen naar school 
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kunnen. Meestal wordt wel aan de ouders 
gevraagd om een tegenprestatie te leveren 
zoals bijvoorbeeld een praktische bijdrage 
leveren aan het onderhoud van de school.  
 
Ten aanzien van het voortgezet onderwijs is 
er een groep zusters die dit op willen zetten. 
Dit voortgezet onderwijs met technische 
opleidingen erbij is dan ook toegankelijk 
voor alle kinderen die bij Atiy op school 
zitten. Hierdoor kan Atiy zich concentreren 
op het uitgroeien naar een volwaardige en 
kwalitatief goede basisschool die ruimte 
biedt aan alle kinderen uit San Antonio de 
Buena Vista. 
 
Groetjes en liefs Anna” 
 
Computers naar Atiy 
Op 2 juni 2005 ontvingen we van Anna het 
bericht dat de computers in Bolivia waren 
aangekomen bij de douane. Bij de douane 
werd Anna weer onmiddellijk geconfronteerd 
met de Boliviaanse bureaucratie. Ze werd 
naar verschillende kantoortjes in de stad 
gestuurd om belastingen en invoerrechten te 
betalen en de beroemde stempeltjes te 
verzamelen. Nadat ze alle bescheiden had 
verzameld werden de stukken met een brief 
van de aartsbisschop doorgestuurd naar La 
Paz. Na een week zou alles in orde gemaakt 
worden en kon Anna ze uit het depot gaan 
halen. 
 
Toen kwamen de politieke onrusten en 
blokkades in Bolivia er tussendoor. Alles in 
Bolivia kwam plat te liggen dus er was geen 
mogelijkheid de computers af te halen. 
Nadat de rust was wedergekeerd in Bolivia, 
werd in La Paz aangegeven dat ze een 
ander officieel donatiecertificaat met stempel 
van de Boliviaanse ambassade in Nederland 
nodig hadden omdat zij de organisatie Atiy 
niet herkenden. Daar zijn we nu nog mee 
bezig en ondertussen blijft Anna er de 
nodige uurtjes achter aan zitten. De 
computers zijn in ieder geval compleet 
aangekomen en staan vooralsnog veilig in 
het depot bij de douane. Het komt allemaal 
wel goed maar duurt even.  
 
Sponsorwandeltocht basisschool 
Cobbeek 
Dinsdag 31 mei werd er door Atiy Nederland 
op basisschool Cobbeek een presentatie 

aan de kinderen gegeven om te laten zien 
hoe het met de school Atiy in Bolivia ging. 
Anna had in San Antonio de Buena Vista 
een film gemaakt in de school. In de film laat 
ze de kinderen in de klassen zien. Een klas 
is aan het rekenen, een andere klas heeft 
aardrijkskunde en laat zien waar 
Cochabamba ligt. Weer een andere klas is 
net liedjes aan het zingen. De kinderen in 
Bolivia zwaaien en groeten de kinderen op 
basisschool Cobbeek. De kinderen in 
Veldhoven stelden weer enthousiast vragen 
over Atiy en waren gemotiveerd om de 
sponsorwandeltocht te gaan lopen voor de 
kinderen in Bolivia. 
 

 
Foto: sponsorwandeltocht Basisschool Cobbeek 

 
Tijdens de sponsorwandeltocht 
vertegenwoordigden Selma en Hans van 
den Eertwegh Atiy met een 
informatiekraampje en klederdracht. Zij 
maakten het volgende verslag: 
 
“Op woensdagmiddag 15 juni 2005 heeft de 
basisschool Cobbeek uit Veldhoven weer 
haar jaarlijkse sponsortocht voor Atiy 
georganiseerd. Voor deze gebeurtenis 
zoeken alle leerlingen "sponsors" die een 
bijdrage geven voor elke gelopen kilometer. 
Vooral het doel waar de kinderen voor 
lopen, hun zusterschooltje in San Antonio de 
Buena Vista, leeft erg sterk in deze 
schoolgemeenschap. En het was prachtig, 
bijna Boliviaans, weer. Maar volgens Alex 
(groep 8 en gesponsord voor 10 kilometer) 
is dat ieder jaar zo, gewoon omdat het voor 
zo'n goed doel is. 
Vooraf aan het rennen, ter versterking van 
het moreel, konden de kinderen zich laten 
schminken. Er liepen dan ook veel kinderen 
met op hun wang of voorhoofd hun 
sponsordoel "Atiy" geschilderd. Onze 
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stichting mocht eveneens "acte de 
presence" geven en het tafeltje werd 
veelvuldig bezocht om even uit te blazen en 
weer nieuwe energie op te doen voor de 
volgende sponsor-kilometer.  
 
De sponsortocht is tevens gebruikt als 
onderdeel van de opnames van de school, 
die later naar Bolivia gestuurd zullen worden 
En namens de kinderen van Atiy: Heel 
hartelijk dank. 
 
De regio-correspondenten: 
Selma &Hans van den Eertwegh “ 
 
 
Andere projecten in SABV 
Anna houdt ons ook op de hoogte van 
andere projecten die inmiddels als spin-off 
zijn ontstaan rondom de Atiyschool in San 
Antonio de Buena Vista. 
 
Tuinbouwproject 
Anna schrijft: ”Het is nu bijna een  jaar 
geleden dat  het tuinbouw project van  San 
Antonio de Buena in Cochabamba Bolivia 
het doel was van de Stoppelhaene 
oogstgave in Raalte.  Er was een geweldige 
opbrengst waardoor het project gerealiseerd 
kan worden. Voor mij persoonlijk was het 
een eer om vertegenwoordigster te zijn van 
dit project, dat  pastoor Santiago en zij 
samen hebben opgezet.  
 
De huidige situatie is dat er 2 grote kassen 
zijn gebouwd met een druppel-irrigatie 
systeem. Een watertank met een pomp is 
aangelegd en er is een muur om het terrein 
gebouwd. Onder een afdak wordt theorieles 
gegeven aan de vrouwen die aan dit project 
deelnemen. Daarbij is ook nog een schuurtje 
gemaakt waar gereedschap en dergelijke 
opgeborgen kan worden. Het project moet 
nog verder uitgebreid worden maar we 
willen het stap voor stap aanpakken. Het lijkt  
misschien allemaal langzaam te gaan maar 
in Bolivia gaan zaken nu eenmaal  
langzamer en het tempo ligt lager. Buiten 
dat is het afgelopen jaar politiek gezien erg 
onrustig geweest; er waren heel veel 
stakingen en wegblokkades waar door het 
hele land lam kwam te liggen.  
Ondertussen is er wel gezaaid in de kassen 
en hebben we ook kunnen oogsten. 
Allemaal sla,  4 verschillende soorten. 

Honderd procent biologisch want er is geen 
enkel gifmiddel gespoten, echte mooie 
schone lekkere en gezonde sla. Natuurlijk 
hebben we  de plaatselijke bevolking laten 
profiteren van de eerste oogst en ook de 
kokkinnen van de  gaarkeuken in Buena 
Vista hebben aan 200 kinderen van het 
kinderdag verblijf sla op hun bordjes voor 
kunnen schotelen. En dan heb ik van de 
eerste oogst een  gave gedaan aan alle 
kindertehuizen van Amanecer. Dat zijn  9  
tehuizen in totaal waar Salomon Klein ook 
bij hoort en aan 2 tehuizen met 
gehandicapte kinderen, ongeveer 600 
kinderen alles bij elkaar.  
 

 
Foto: eerste sla-oogst tuinbouwproject 

 
Het gaf me een echt een kick om deze oogst 
gave te kunnen doen van de stoppelhaene 
oogstgave. Het zou mooi zijn als we van 
elke oogst een oogstgave kunnen doen in 
de toekomst. Een gedeelte van de sla 
hebben we kunnen verkopen aan de 
plaatselijke supermarkten in de stad 
Cochabamba en ook hebben we wat op de 
markt verkocht. Alle kopers  waren zeer te 
spreken over het product. De opbrengst van 
de verkoop zal terug stromen in het 
tuinbouw project voor de aanschaf van 
nieuw zaad, het betalen van de 
stroomrekening etc. Met het idee dat dit 
project zelf in de toekomst de eigen kosten 
voor rekening kan nemen.  Volgende week 
gaat er begonnen worden met een groep 
vrouwen om hun te leren verschillende 
producten te verbouwen  in de kassen.  
Voorzover gaat het heel goed met de 
ontwikkelingen van dit project en ben ik zelf  
erg enthousiast en betrokken.” 
 
Kleuterschool en kinderdagverblijf 
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Dit project is eigenlijk van Padre Santiago 
en het staat in de zelfde wijk als de  school 
Atiy en het tuinbouw project. Anna is hierbij 
betrokken geraakt en heeft geholpen met 
het realiseren van een kleuterlokaal en een 
kinderdagverblijf. Nu is het de bedoeling om 
het project verder uit te breiden met een 
zogenaamde “sala multifuncional”; vrij 
vertaald een activiteitencentrum. Er is 
begonnen met de fundering hiervoor en 
hopelijk komen er meer fondsen voor zodat 
het verder ontwikkeld kan worden. 
Hieronder in het kort waar het om gaat. 
 

 
Foto: bouw multi-functionele ruimte 

 
In Buena Vista en verre omgeving is er 
geen enkele vorm van jeugdwerk of 
jeugdbegeleiding. Er is geen enkele plek 
waar de kinderen en jongeren hun vrije tijd 
kunnen besteden. Veel kinderen en 
jongeren hangen rond op straat of gaan 
rondhangen in de stad en met als gevolg 
dat ze op het verkeerde pad terecht komen.  
Om dat te voorkomen denken we dat we 
met een activiteitencentrum deze jongeren 
kunnen helpen.  
  
Het doel van het project is om de 
kinderen/jongeren van Buena Vista en 
omgeving een maaltijd en een zinvolle 
vrijetijdsactiviteiten aan te kunnen bieden 
waardoor hun lichamelijke en geestelijke 
situatie verbeterd wordt.  
 
Bij activiteiten kun je denken aan: 
! Sport en spel 
! cursussen (seksuele voorlichting, drug 

alcohol gebruik, mishandeling, geweld, 
thema-activiteiten etc.),  

! huiswerkbegeleiding,creatieve 
activiteiten,film, toneel, culturele dansen 
en feesten.  

 
Naast deze activiteiten voor de jongeren zal 
het ook een algemene functie van 
ontmoetingsplaats vervullen. Hierbij moet 
gedacht worden aan vergaderingen en 
cursussen voor volwassenen.  
 
Ancha Sumaj 
Met een speciale financiële donatie hiervoor  
hebben we een winkeltje geopend dat 
gerund word door gehandicapte mensen. 
Het is niet alleen een winkeltje maar ook 
een soort café waar je koffie kunt drinken en 
gebak en kleine hapjes kunt eten. De 
spulletjes die te koop zijn  worden 
handgemaakt door hun zelf. Doel van dit 
project is dat deze groep lichamelijk 
gehandicapte  mensen op deze manier een 
inkomen kunnen verkrijgen want deze groep 
valt geheel buiten boord hier. Dit winkeltje is  
best gezellig en het loopt aardig. Carolina 
een Canadese vrijwilligster en ik begeleiden 
het. Het lekkerste van dit winkeltje vind ik de 
koffie en de appeltaart, Hollands recept 
vinden veel mensen. Het is een leuk project.  
 

 
Foto: gehandicapten winkeltje 

 
Drinkwaterproject 
De internationale Rotary Club heeft definitief 
toegezegd het drinkwaterproject te zullen 
financieren voor de wijken Illimani en San 
Antonio de Buena Vista. Iedereen is hier 
natuurlijk ontzettend blij mee! 
 
Website www.atiy.nl 
We krijgen ontzettend veel enthousiaste 
reacties op de nieuwe website! Veel mensen 
laten een berichtje achter in het gastenboek 
op de site. Erg leuk, bedankt! 


