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Melick,
Betreft: antwoorden op vragen Care4More en EP

Beste Hugo,
Hierbij onze reactie naar aanleiding van de vragen die we van jullie hebben ontvangen. We
vinden het erg leuk dat jullie op deze manier ook weer extra aandacht schenken aan onze
projecten! Dank daarvoor.
Wat betekent het voor jullie als stichting dat de bouw van het klaslokaal gerealiseerd is?
We vinden het ontzettend fijn dat voor de start van een nieuw schooljaar in Kasa Huasa de
school uitgebreid kon worden met dit klaslokaal omdat daar dringend behoefte aan was.
Ieder jaar komen er meer leerlingen bij en moeten de oudere leerlingen kunnen doorstromen
naar het volgende leerjaar. Doordat dit klaslokaal nu gerealiseerd is kon er meteen bij de
start een nieuwe groep leerlingen beginnen.
Wat betekent het voor de lokale mensen aldaar? Denk hierbij aan de leerkrachten, leerlingen
en ouders?
We wisten eigenlijk al vanaf het begin van het vorige schooljaar februari 2019, dat ze voor dit
jaar extra klaslokalen nodig zouden hebben in de school Bolivia-Holanda. Doordat wij daar
geen fondsen beschikbaar voor hadden, konden wij hun daar toen niet in tegemoetkomen om
dat te realiseren. Zodra we wisten dat er hulp zou komen van de stichting Care4More voor de
bouw van een klaslokaal, hebben we dat aan de directrice, het schoolbestuur en de lokale
bevolking verteld. Ze waren erg gerustgesteld en blij te horen dat ze hun kinderen naar deze
school konden blijven sturen. Anders zouden hun kinderen misschien naar een andere school
veel verder weg moeten of konden enkelen zelfs helemaal niet naar school. De lokale
bevolking van Kasa Huasa heeft vanaf het begin de school zelf opgezet en gebouwd met
vereende krachten. In die zin is deze school heel belangrijk voor de gemeenschap en word
door iedereen grote waarde gehecht aan deze verbetering voor de toekomst van hun
kinderen.
En hoe reageerden ze bij het nieuws dat er een extra klaslokaal gebouwd kon worden?
Iedereen was heel blij bij het horen van dit goede nieuws. Het betekent voor de ouders dat ze
hun kinderen bij hun in de buurt naar school kunnen blijven sturen. Ze hoeven geen extra
Stichting Atiy Nederland, http://www.atiy.nl
Contact: +31 (0) 6-13758084 of info@atiy.nl
Rek.nr. NL36ABNA 0517760207 t.a.v. Stichting Atiy, KvK: 14062233

Stichting Atiy Nederland, Peereboom 30, 6074 DH Melick, Nederland

kosten te maken voor openbaar vervoer, die voor sommige ouders niet op te brengen zijn
waardoor kinderen niet naar school zouden kunnen. Bovendien is het veiliger dat de kinderen
geen grote reisafstanden hoeven af te leggen naar school. De meeste kinderen wonen op
loopafstand van de school.
Hoe lang heeft de bouw van het klaslokaal uiteindelijk geduurd?
Begin december 2019 is men begonnen met de bouw en het is na carnaval in gebruik
genomen, op 2 maart 2020. Alles bij elkaar heeft het ongeveer 3 maanden geduurd.
Welke stappen gaan er eigenlijk aan vooraf voordat de bouw van het lokaal gerealiseerd is?
Van wie vernemen jullie dat de nood voor een klaslokaal hoog is en hoe gaat de rest in
werking? Een klaslokaal staat er immers niet zomaar.
De vraag voor hulp komt vanuit de lokale bevolking via het schoolbestuur (Junta Escolar) en
het wijkbestuur (Junta Vecinal). Wij vragen hun dan altijd om een onderbouwing waarvoor
zij hulp nodig hebben en of het niet mogelijk is dat zij ondersteuning krijgen vanuit de
Boliviaanse overheid. Omdat er heel veel kinderen zijn is uitbreiding noodzakelijk. De wijk
groeit omdat de voorzieningen die daar ontstaan een aantrekkende werking hebben op
mensen van het platteland. Bovendien hebben de Boliviaanse gezinnen veel kinderen.
De (lokale) Boliviaanse overheid draagt niet tot nauwelijks bij aan de bouw van klaslokalen.
Er zijn allerlei bureaucratische beslommeringen waar de lokale bevolking niet doorheen
komt. Tot nu toe is onze (algemene) ervaring dat er ‘ gewoon’ gebouwd moet worden en
indien er een school staat die aan bepaalde vereisten voldoet, dan kan de overheid de school
erkennen en kunnen zij ook zorgdragen voor de salarissen van de leerkrachten. Dit geldt voor
de start van de bouw van een school en vervolgens ook voor de uitbreiding van het gebouw.
Vervolgens wordt aan de bevolking gevraagd om een kostenberekening van
de bouwmaterialen te (laten) maken en wordt besproken waar het lokaal gebouwd gaat
worden. Vervolgens dienen zij een officiële aanvraag in die via Anna wordt voorgelegd aan
het Atiy-bestuur.
Is naast de bouw van het lokaal ook het interieur (zoals stoelen en tafels) gesponsord met de
gelden?
Nee, de subgemeente van Cochabamba, “districto 9”, heeft schoolbanken en stoelen
gebracht. Helaas geen opbergkasten voor het schoolmateriaal maar wel schoolborden.
En niet geheel onbelangrijk: hoeveel kinderen kunnen er nu jaarlijks extra naar school?
Vorig jaar gingen er in totaal 281 leerlingen naar deze school. Dit jaar zijn er 340 leerlingen
ingeschreven, dus 61 leerlingen meer.
Hebben jullie in de toekomst nog meer dromen/plannen met de basisschool?
Het is niet alleen een basisschool; er wordt ook al eerste- en tweede jaar voortgezet onderwijs
geboden en ze hebben een kleuterklas. Na ieder schooljaar wordt geprobeerd om de school
met een leerjaar uit te breiden zodat de oudste leerlingen door kunnen stromen binnen
dezelfde school en nog niet hoeven over te gaan naar een andere school die verder weg
gelegen is.
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In de toekomst willen ze de school heel graag uitbreiden met een kantoor/ directieruimte. De
huidige ruimte die daar nu voor gebruikt wordt is een soort bezemhok. De wens voor een
kantoorruimte bestaat al jaren, maar telkens is de behoefte en voorkeur uitgegaan naar de
bouw van klaslokalen in verband met de toename van het grote aantal leerlingen elk jaar.
Voor volgend jaar voorzien ze een nog grotere groei van het aantal schoolkinderen. Daarom
bestaat ook de wens voor de bouw van nog een extra klaslokaal.

Tot slot: in hoeverre heeft de Coronacrisis daar zijn impact op het dagelijks leven?
Het coronavirus heeft een enorme impact op het dagelijks leven hier. Er is door de overheid
een complete quarantaine opgelegd voor het hele land. Dat is nu meer dan een maand
gaande, met heel veel restricties, en hoge straffen bij overtredingen. Heel veel mensen
kunnen geen inkomen verwerven wat enorme gevolgen heeft. Wel worden er door de overheid
allerlei subsidies verstrekt maar dat is allemaal heel bureaucratisch. Er staan enorme rijen
voor de banken waar de subsidies uitgekeerd worden. Er zijn zelfs mensen die de hele nacht
voor de deur van de bank zitten of liggen om er zo zeker van te zijn dat ze aan de beurt komen
om een subsidie in ontvangst te kunnen nemen.
De scholen zijn gesloten. Er is ook geen digitaal onderwijs met uitzondering van
dure privéscholen.
Navenant zijn er niet zoveel patiënten met coronabesmettingen; 703 nu. Dit komt
waarschijnlijk door de strenge quarantainemaatregelen. In die zin helpt het om de uitbraak zo
onder controle te houden. De middelen die Bolivia heeft tegen de pandemie zijn zeer beperkt.
De gezondheidzorg hier kan de strijd tegen een grote uitbraak van het coronavirus absoluut
niet aan.
Hopelijk zijn jullie vragen hier goed mee beantwoord. Mochten jullie meer vragen hebben of
informatie willen, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,
Namens stichting Atiy Nederland,

Charissa
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