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Actuele Ontwikkelingen 
Na een kwakkelwinter met pieken en dalen 
wat temperatuur betreft, komt de lente 
ineens dichtbij. De zomervakantie in San 
Antonio is inmiddels alweer ruim een maand 
achter de rug, dus de hoogste tijd om terug 
te blikken op afgelopen periode.  
 
Nu de begane grond van de school vrijwel af 
is, hebben we vanuit Nederland aan de 
bevolking van San Antonio gevraagd waar 
nu verder behoefte aan is en gevraagd wat 
we vanuit Nederland nog meer voor hen 
konden betekenen. Men heeft aangegeven 
dat er behoefte is aan een tweede 
verdieping op de bestaande lokalen. Deze 
tweede verdieping heeft een concrete 
bestemming: de lessen die hier gegeven 
worden vormen een tussenfase om een 
betere aansluiting te krijgen op een 
vervolgopleiding. In Nederland vergelijkbaar 
met het voortgezet onderwijs. De onderste 
verdieping wordt nu ingezet als basisschool 
en de toekomstige tweede verdieping zal 
dus ingezet worden als huisvesting voor 
voortgezet onderwijs.  

 
 

Met enige vertraging, door de overvloedige 
regenval, is men gestart met de bouw van 
de eerste twee lokalen. De bouw wordt 
grotendeels gefinancierd met donaties uit 
Nederland. 
 
Daarnaast is er een kleine rel ontstaan met 
betrekking tot de salarissen van de 
leerkrachten. Een eerdere toezegging vanuit 
de overheid van salarissen voor vier 
docenten, is helaas ongedaan gemaakt. 
Daarvoor in de plaats zijn er voor dit 
schooljaar maar twee extra salarissen 
toegezegd. Hierdoor zijn een aantal 
leerkrachten financieel afhankelijk van de 
ouderlijke bijdrages. Dit soort tegenstrijdige 
berichtgevingen zijn erg frustrerend voor 
mensen in SABV. De ouders hadden zich 
verheugd op een aanzienlijke verlaging van 
de schoolbijdrage, maar dit moest dus weer 
teruggedraaid worden. Anna heeft zich erg 
ingespannen om dit jaar extra salarissen 
van de overheid te krijgen. Ze moet 
daarvoor steeds naar allerlei 
overheidsinstanties en het ministerie. 
Helaas krijgt ze steeds iets anders te horen 
en langzaam wordt duidelijk dat de overheid 
de subsidies voor salarissen niet eerlijk 
verdeeld. Scholen die bereid zijn om geld 
onder tafel te schuiven naar de 
desbetreffende ambtenaren, maken meer 
kans op extra salarissen. Hierdoor valt Atiy 
buiten de boot.  
 
Voorts is Anna met een aantal anderen naar 
de verschillende gemeentelijke instanties 
geweest om subsidie te krijgen voor de 
diverse werkzaamheden die deels al hebben 
plaatsgevonden. Het gaat om de kosten van 
de bouw van een overkapping van het 
basketbal/voetbalveld en de bouw van een 
put voor het verwerken van het afvalwater. 
Deze subsidies zijn het afgelopen jaar 
toegezegd door de burgemeester. Deze 
burgemeester is echter eind december 
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onverwacht overleden. Of dit nu zal 
betekenen dat de toezeggingen komen te 
vervallen is nog onduidelijk. 
 
De Amerikaanse tandartsen brengen 
momenteel hun jaarlijkse bezoek aan de 
Atiy-school. Anna heeft al laten 
doorschemeren dat deze tandartsen via 
contacten met de Rotaryclub aldaar een 
leuk bedrag mee zullen krijgen.  
 
Naast de school is er een opslagruimte 
gebouwd voor de diverse bouwmaterialen. 
Deze ruimte was hard nodig.  
 
Eind afgelopen jaar is ook de bouw van een 
kinderopvang van start gegaan. Dit op 
initiatief van en bekostigd door de 
plaatselijke pastoor, die hiervoor een voostel 
had ingediend. De bouw verloopt 
voorspoedig.  
 
Tot zover de hoofdpunten van de afgelopen 
3 maanden.  
 
 
Speciale Aandacht voor Speciale 
Actie 
Anna heeft de afgelopen tijd, samen met 
Fieke, een vrijwilligster, huisbezoeken bij de 
bevolking van San Antonio afgelegd. Helaas 
komen zij tijdens deze huisbezoeken 
schrijnende gevallen tegen van mensen die 
nauwelijks kunnen voorzien in hun primaire 
levensbehoeften. Men slaapt op de grond 
met teveel mensen in iets dat nauwelijks 
een huis genoemd kan worden. Vaak 
ontbreekt het aan sanitair en is hygiëne ver 
te zoeken. Met name alcoholisme is een 
groot probleem dat vaak voor komt en de 
oorzaak is van de schrijnende situatie. 
 
Anna heeft deze situatie voorgelegd aan het 
bestuur en gevraagd of wij iets voor deze 
mensen zouden kunnen betekenen. 
Concreet zou dit neerkomen op het geven 
van ondersteuning in de vorm van 
matrassen, kleding, etenswaren, 
schoonmaakmiddelen, etc. Dit zou 
vervolgens bekostigd kunnen worden met 
het geld uit Nederland.   
 
Atiy heeft als doel om de toekomst van de 
kinderen in SABV te verbeteren. Daaraan 
wordt uitvoering gegeven door het 

financieren van de bouw van de school in 
ruime zin. Daarnaast kunnen er ook 
aanverwante projecten worden ondersteund. 
Hierbij valt te denken aan een medische 
post, schoolvoeding, hygiene en dergelijke. 
Alhoewel er zeker behoefte is aan financiele 
ondersteuning aan individuen zou dat voor 
Atiy een nieuwe koers betekenen. Iedere 
euro die we tot nu toe hebben mogen 
ontvangen is ingezet om langdurig de 
bevolking te ondersteunen: bouw van de 
school, toiletten, schoolplein, etc. Indien we 
ook donatiegeld gaan besteden aan 
noodleidende gezinnen, in de vorm van het 
bekostigen van het primaire 
levensonderhoud, kunnen we onze uitgaven 
in Bolivia niet langer op deze wijze 
verantwoorden. Het zou dan namelijk gaan 
om het kortstondig verlichten van een 
individuele situatie. De grens hiervan is voor 
ons zeer moelijk te bepalen. Anna kan dit 
uiteraard beter beoordelen omdat zij direct 
wordt geconfronteerd met deze 
noodsituaties. Aan dergelijke hulp in nood is 
zeker behoefte.  
 

 
 
Mocht u dus een directe bijdrage voor 
noodhulp willen geven dan kan dat. Anna 
heeft voor dit soort situaties haar eigen 
rekeningnummer waarop u een bijdrage 
kunt leveren. Dit rekeningnummer is 35 45 
82 224 (Rabobank Maastricht). Op deze 
wijze kunnen wij onze ingeslagen koers door 
blijven zetten, hoeven wij de doelstellingen 
niet aan te passen en kunnen we ons hard 



 
Atiy Nederland 

Contact : 043-3253137 of Atiy_nederland@hotmail.com 
rek.nr. 51.77.60.207 t.a.v. C.v.d.Eertwegh, Stichting Atiy 

3 

blijven maken voor het verhogen van de 
algemene levensstandaard in San Antonio. 
Anna krijgt op deze wijze toch financiële 
middelen om de meest noodlijdende 
gezinnen, individueel te ondersteunen. 
Namens de bevolking in San Antonio, 
hartelijk dank voor uw steun.  
 
Vrijwilligers bij Atiy 
In oktober maakten Mikis en Charissa al 
kennis met Rik en Marieke die sinds 
september vorig jaar als vrijwilliger werken 
bij de school Atiy. Rik is gymleraar en 
Marieke is leraar CKV. Marieke verzorgt met 
name lessen handenarbeid en tekenen. 
Daarnaast geven zij de kinderen ook 
computerlessen. Iedere week sturen Rik en 
Marieke informatiemails.  
 

 
 
Rik en Marieke hebben het initiatief 
genomen om met hun ingezameld 
donatiegeld de toiletten te laten opknappen. 
In februari zijn ze daar mee begonnen en 
het vordert goed! Rik en Marieke hadden 
zelf nog een bedrag meegenomen uit Bolivia 
om te besteden aan een goed project. Ze 
schrijven nu het volgende: 
 
 “ We hebben een zeer goede bestemming 
gevonden voor het verdiende/donatie geld 
uit Nederland! De wc’s op school zijn erg 
aan een opknapbeurt toe; het is vies, het 
stinkt en het lekt. Op voorwaarde dat het 
schoolbestuur de wc’s repareert, gaan wij 
zorgen dat alles betegeld wordt, de muren 
weer geschilderd worden en het plafond 
verbeterd wordt. We hebben gelijk actie 
ondernomen en zijn samen met het hoofd 
van het schoolbestuur bouwmateriaal wezen 

kopen. De kosten van dit project zijn 
waarschijnlijk net zo hoog als het geld wat 
we nog hebben. Omdat wij de geldschieters 
zijn, houden we ook toezicht bij de 
verbouwing. Het zal ongeveer een maand 
duren (waarschijnlijk meer aangezien het op 
z’n Boliviaans gaat) en als het klaar is zullen 
we jullie het resultaat per foto laten zien!” 
 
Sinds dit schooljaar is er nog een 
Nederlandse vrijwilligster, Kristel, begonnen 
bij Atiy. Samen met Rik en Marieke hebben 
zij een afvalproject opgezet: 
 
“Heel belangrijk, want de mensen hier gaan 
er op z’n zachtst gezegd nogal makkelijk 
mee om. Alles wat tot de categorie afval 
behoort gooien ze met het grootste gemak 
op straat. Er zijn trouwens ook weinig 
afvalbakken, en als ze er al zijn worden ze 
te weinig geleegd. Ook docenten en ouders 
geven geen goed voorbeeld, die doen net zo 
hard mee. Aan het einde van een schooldag 
is het terrein en de lokalen een grote 
vuilnisbelt en mag de conciërge alles 
opruimen. Daarom willen wij hier de nodige 
voorlichting geven over de problemen en 
gevolgen van afval en vervuiling. We gieten 
het in een leuk project waarin de kinderen 
veel doen, praten en maken.“ 
 
 
Drie voor Atiy 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de 
actie DRIE VOOR ATIY aangekondigd. Door 
meerdere donateurs is hier heel enthousiast 
aan deelgenomen. Dit speciale 
jubileumcadeau voor Atiy heeft, dankzij de 
enthousiaste verhalen van onze 
deelnemers, diverse nieuwe donateurs 
opgeleverd.  Hoewel wij natuurlijk alle 
deelnemers heel hartelijk willen bedanken 
voor hun inzet kon er maar eentje winnen in 
onze loterij onder de deelnemers. Met veel 
plezier wil ik de winnaar aankondigen: Peter 
van den Eertwegh. 
 
Heel hartelijk gefeliciteerd en veel plezier 
met de speciale Atiy verrassing! 
 
Tot slot: Mensen die de nieuwsbrief voortaan via e-
mail willen ontvangen, kunnen  hun adres doorgeven 
via: atiy_nederland@hotmail.com. 


