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Inleiding 
 
De laatste nieuwsbrief dateert alweer van 
april 2004. Toch hebben wij en de mensen 
in San Antonio niet stilgezeten. Zo is er hard 
gewerkt om de eerste twee lokalen van de 
tweede verdieping te realiseren. Hieronder 
kunt u uitvoerig lezen hoe het met het Atiy 
project staat op dit moment. Verder zijn wij 
hier in Nederland hard aan het werken aan 
een nieuwe website. De oude site is enige 
tijd uit de lucht. Zodra de nieuwe site klaar is 
zullen we u daarvan op de hoogte brengen. 
 
Verder wens ik u veel leesplezier met deze 
nieuwsbrief. 
 
 

 
Als een koningin knipt Anna het touw door, bijgestaan 
door de directeur. 
 
Tweede verdieping 
 
De bouw van de tweede verdieping is 
inmiddels gerealiseerd. Hierboven kunt u 
zien dat onze eigen Anna het voorrecht had 
had de nieuwbouw officieel te openen. Een 
jaar na het bezoek van Atiy Nederland aan 
San Antonio waarin het startsein werd 
gegeven staan de twee nieuwe lokalen erop. 
Hieronder kunt u zien hoe de nieuwe lokalen 
eruit zien.  De schilders zijn aan het werk 
geweest, de timmerman voor de kasten en 
schoolborden en schappen voor het 
opberghok, deurtjes voor de keukenkastjes. 

De werkzaamheden liepen uiteen van 
ruwbouw tot het fijne afwerken van de 
lokalen. Door metaal bewerkers zijn 
raambeschermers en dakgoten voor de 2 
lokalen van de tweede verdieping gemaakt 
en een afscherming van de trap zodat de 
kinderen niet meer het dak op kunnen.  
 
 

 
De eerste twee lokalen op de tweede verdieping. 
 
Het geheel is gebouwd in de nieuwe stijl van 
de Atiy school en iedereen is enorm trots dat 
de start van de nieuwe fase goed is 
verlopen.  
 
Gymleraar 
 
Atiy heeft van de wijkraad nog het verzoek 
gekregen in te staan voor betaling het 
salaris voor het aanstellen van een 
gymleraar. Na hierover zorgvuldig contact te 
hebben gehad hebben wij dit verzoek 
moeten afwijzen. Atiy Nederland financiert 
slechts infrastructurele middelen om te 
komen tot een gedegen schoolvoorziening 
voor de kinderen van San Antonio. De 
salarissen en overige kosten om de school 
gaande te houden dienen te komen uit de 
gemeenschap of overheid in Boliva zelf. 
Bovendien vinden wij het niet rechtvaardig 
om nu een nieuwe gymleraar financieel te 
ondersteunen terwijl een aantal leerkrachten 
al jaren zonder een overheidssalaris werken 
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die ook geen structurele steun kunnen 
krijgen vanuit Atiy.  
Vakantie 
 
Buiten het feit dat er hard is gebouwd zit ook 
de wintervakantie er weer op in Bolivia. In 
die periode is Anna naar Nederland 
gekomen en hebben we weer uitgebreid 
kunnen bijpraten. Ook werden er weer vele 
foto’s uitgewisseld en ideeën besproken.  
 
Dag van de onderwijzers 
 
Op zondag 6 juni 2004 was het de dag van 
de onderwijzers in Bolivia. Dat is op de Atiy 
school uitbundig gevierd op de vrijdag 
ervoor. Dit jaar hebben de onderwijzers van 
onze Atiy school zeker een schouderklopje 
verdiend. Ondanks dat bijna alle overheids- 
scholen hebben een maand lang gestaakt 
voor hogere lonen zijn onze leraren gewoon 
doorgegaan met hun goede werk.  voor mij 
onduidelijke eisen. De onze is gewoon 
doorgegaan. Atiy staat dan ook garant voor 
kwaliteitsonderwijs.  
 
Via Anna Haarman hebben we de leraren 
gecomplimenteerd met hun goede werk en 
is er een doos chocola uitgedeeld. Bij deze 
nogmaals een woord van waardering voor 
de leerkrachten van de Atiy school. 
 
Vrijwilligers 
 
Zoals ook vermeld in de vorige nieuwsbrief 
zijn er veel (Nederlandse) vrijwilligers die 
hun bijdrage leveren aan het Atiy project in 
Bolivia. 
 
Op de foto hieronder is bijvoorbeeld te zien 
hoe vrijwilligers de opgeknapte toiletten 
voorzien van kleurige (hier helaas zwart/wit) 
verfkleuren. 
 
 

 

Er is een aparte toitetgroep met een douche voor de 
jongens, de meisjes en de leerkrachten. 
 
Twee Nederlandse vrijwilligsters, Fieke en 
Kristel hebben een project persoonlijke 
hygiëne opgezet en uitgevoerd in de 
verschillende klassen. In dit project wordt de 
kinderen geleerd dat het van belang is dat 
ze zichzelf verzorgen. Met name handen 
wassen en tanden poetsen. Ze hebben het 
project uitgeschreven en achtergelaten in de 
bibliotheek in de hoop dat leerkrachten en 
toekomstige vrijwilligers het nog eens zullen 
gebruiken. 
 
Anna, en wij zeker ook, zijn erg enthousiast 
over de inbreng en initiatieven die 
vrijwilligers in het Atiy-project brengen. De 
kinderen vinden het allemaal erg leuk en 
interessant. 
 

 
In iedere klas zitten gemiddeld rond de 30 kinderen. De 
meeste kinderen dragen een wit schooljasje. 
 
Toekomst 
 
Waterproject 
Voor het komende jaar zijn er al gesprekken 
gaande over de aanbouw van de volgende 
twee lokalen in de bovenbouw. Verder zal er 
hoogstwaarschijnlijk in San Antonio een 
groot waterproject worden opgezet. De 
mensen moeten nu nog water kopen uit 
vaten die met vrachtwagens worden 
aangeleverd. Gedeelde krachten uit 
Nederland en Canada onder het elan van 
Anna zijn bezig met het van de grond krijgen 
van dit prestigieuze plan. Er dient een put te 
worden gegraven waaruit het water naar 
boven kan worden gepompt. De realisatie 
van dit plan zou de gehele bevolking van 
San Antonio enorm vooruit helpen. Niet 
alleen is er dan zuiver drinkwater maar de 
aanleg van stromend water zal ook een 
enorme bijdrage leveren aan verbetering 
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van de hygiëne en het voorkomen van 
ziektes.  
 
Alhoewel Atiy Nederland in het betreffende 
project niet deelneemt steunen wij dit project 
uiteraard van ganser harte.  
 
Landbouwproject 
Naast de school heeft pastoor Santiago uit 
SABV een stuk grond gekocht met een 
agrarische bestemming. Op een deel 
daarvan bouwt hij een guarderia. Dat is een 
opvang voor jonge kinderen die nog niet 
naar school gaan. Hij wil daar ook een grote 
eetzaal bijbouwen zodat de kinderen er in 
ieder geval een keer per dag een goede 
maaltijd kunnen krijgen. Die zaal moet een 
multifunctionele bestemming hebben waar 
de gehele gemeenschap nut van heeft. 
Naast de guarderia is een groot stuk grond 
over voor een landbouw/tuinbouwproject. De 
gemeente Raalte, waar Anna vandaan komt, 
ondersteunt dit project financieel. Er worden 
kassen gebouwd en er wordt voornamelijk 
aan de vrouwen van de gemeenschap 
geleerd hoe ze gevarieerde groenten 
kunnen verbouwen. De bedoeling is dat de 
mensen hierdoor gevarieerde voeding 
krijgen en niet alles voor de verkoop 
gebruiken. In de toekomst zal ook vanuit de 
school een koppeling worden gemaakt naar 
het landbouwproject. De kinderen kunnen 
dan ook leren hoe ze groente en gewassen 
kunnen verbouwen. 
 
Computerlessen 
 
De computerlerares van Atiy is druk doende 
met lesgeven aan kinderen en aan moeders. 
Het is zeer bijzonder te zien om de moeders 
achter de computer te zien zitten.  
 
 

 
Een leergierige vrouw zit met haar man achter de 
computer. 
 

 
 
 
Tot slot 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we 
gevraagd of mensen hun emailadres door 
willen geven om  te besparen op de 
portokosten. Vanwege de foto’s is de 
nieuwsbrief te zwaar om hem via de mail te 
versturen. Er wordt wel hard gewerkt aan de 
website. Van daaruit kunnen de 
nieuwsbrieven dan ook altijd gedownload 
worden.  
 
 

 
Tijdens een huisbezoek bij twee leerlingen, maakte 
Anna deze foto. 
 
Verder melden wij u nog dat Menno 
Slabbers zijn werkzaamheden voor Atiy 
Nederland heeft beëindigd. Menno was een 
zeer gewaardeerde medewerker met veel 
inzet en spirit maar heeft besloten zijn 
vrijwilligerswerkzaamheden nu elders te 
gebruiken. Namens alle kinderen in Bolivia 
bedanken wij hem enorm voor zijn bijdrage 
aan het slagen van het Atiy project.  
 
Bedankt Menno! 
 
 

 
Groetjes van de kinderen uit SABV aan de mensen uit 
Holanda 


