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Onderstaande nieuwsbrief is
geschreven door Anna Haarman.
Anna Haarman is als vrijwilligster
sinds 1997 actief in Bolivia en
ondersteunt de plaatselijke bevolking
met haar enthousiaste en
tomeloze inzet die zich richt op het
verbeteren van de levensstandaard
van kinderen in Cochabamba en
omgeving. Een belangrijk project waar
Anna al jaren in participeert is het
realiseren van basisonderwijs en het
bouwen van een school. De bouw van
deze school is gefinancierd
door donateurs uit Nederland die
Stichting Atiy Nederland een warm
hart toedragen. De donaties worden
verder nog gebruikt voor aanverwante
projecten waarover Anna hieronder
schrijft.

Tuinbouwproject

We hebben een nieuwe moeder bij
ons in de tuin werken; doña Herminia.
Zij doet dat ook erg goed. Het
afgelopen jaar is het tuinbouwproject
enorm tot bloei gekomen. Op de foto’s
is goed te zien hoe goed het nu gaat
vergeleken met een jaar geleden.

Gebruik van de douches

In december zijn bij het
tuinbouwproject twee douches
gebouwd waar moeders zich met hun
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Hola amigos,

In februari is hier in Bolivia het nieuwe
schooljaar begonnen. We draaien
weer op volle toeren met het
eetzaalproject, de apoyo escolar
(huiswerk-begeleiding) en het
tuinbouwproject.  We hebben niet
helemaal dezelfde groep. Een aantal
kinderen is weggebleven maar er
hebben zich ook weer nieuwe
kinderen aangemeld die het ook heel
hard nodig hebben.

Inzet van moeders

De moeders zijn er allemaal akkoord
mee gegaan om te helpen door één
dag in de twee weken in de huerta
(tuinbouwproject) en één dag in de
twee weken om in de keuken te
werken.
De trouwe krachten Tatiana en Neysa
zijn ook weer van de partij bij de
huiswerkbegeleiding.

gebouwd waar moeders zich met hun
kinderen kunnen wassen na het werk.
Thuis hebben ze geen voorzieningen.
De moeders krijgen nu allemaal de
smaak te pakken. Het was eerst nog
wat onwennig maar het begint nu
populair te worden.

Voetbalveld

Het synthetisch voetbalveld dat voor
onze deur ligt, is bijna klaar. Ik mocht
een foto maken met een gedeelte van
onze kinderen voor het doel met de
shirts die Debbie en Ruud gestuurd
hebben. Ik ga vragen aan de
autoriteiten of we straks, als het klaar
is, op dat voetbalveld kunnen spelen
met onze kinderen.

Nieuwe vrijwilligers

Deze week is er een jong echtpaar
gearriveerd om vrijwilligerswerk bij ons
te doen. Zij is een Argentijnse en hij
een Belg. Ik ben daar heel blij mee, ze
zijn een enorme hulp. Hij is ontzettend
handig, zij is helemaal in de ban van
het winkeltje en druk met opruimen en
sorteren. Allebei zijn zij ook een
enorme hulp met de apoyo escolar
omdat zij vloeiend Spaans spreken.
De man zet zich vol enthousiasme in
om allerlei gedoneerd speelgoed te
repareren zodat het cadeau gegeven



Kasa Huasa

In Kasa Huasa verloopt de bouw van
de tweede verdieping langzaam maar
zeker. De plannen voor de bouw van
het dak liggen klaar en de officiële
erkenning van de overheid krijgen ze
binnenkort volgens don Nicolaas. Als
die er eenmaal is, krijgen ze meer
hulp van de overheid. Desondanks
hebben ze afgelopen week stoelen en
banken gebracht.

kan worden aan kinderen of verkocht
kan worden in het winkeltje.

Ik hou het hierbij.

Liefs,
 

Anna
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