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Stichting Mariposa-Peru 
 

Steun ons, zodat wij hen kunnen (onder) 
steunen! 

 
 

Financiële bijdragen kunnen worden gestort op 
girorekening   NL51INGB001731037 t.n.v. Stichting 

Mariposa-Peru te Velp.  
 

Stichting Mariposa-Peru is aangemerkt 
als een algemeen nut beogende instelling. (ANBI) 

 
 
Wilt u een speciaal project ondersteunen, dan kunt 

u dit vermelden bij uw overschrijving.  
 
 
 
 
 
Mededelingen van Stichting Mariposa-Peru 
 
 
In deze nieuwsbrief:  
 

- Kleuterschool Ángeles de Bondad 
- Gaarkeuken Ángeles de Bondad 
- Onze projecten in Lima 

o Los niños pobres 
! Huisvesting  

o Los niños especiales 
- Speciale donaties 

o Wakawakalampen 
o Familie van Donzel 

 
- Agenda kerstmarkten 

 
 
 
Uiteraard weer veel leesplezier gewenst. 
 
Namens het bestuur, 
 
Femke Arends 
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru 
www.stichtingmariposaperu.nl 
stichtingmariposaperu@hotmail.com  



Kleuterschool “Ángeles de Bondad” 
 
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van April, draait de 
kleuterschool sinds dit schooljaar geheel zelfstandig. Madre 
Laura stuurde me in oktober verschillende foto’s en een 
verslag over de gang van zaken op school . Een korte 
samenvatting:  de kinderen vinden het heerlijk om te spelen, 
te dansen en om werkjes te maken. De zusters vinden de 
kinderen opener, spontaner en soms ook wat beweeglijker.  Er 
zijn al diverse ouders die hun kinderen voor het volgend 
schooljaar willen inschrijven en de zusters zitten er zelfs over 
te denken om voor volgend jaar een nieuwe leerkracht aan te 
nemen. Deze zal dan vooral Engelse les gaan geven.   
 
 

 
Met andere woorden: de kleuterschool groeit en krijgt 
steeds meer naamsbekendheid.  
De resultaten van de leerlingen zijn ontzettend goed en 
de kleuters die nu op de basisschool zitten, zijn vaak één 
van de besten van de klas. Dit is zeer motiverend voor de 
zusters. Zij zullen dan ook gaan kijken of ze voor volgend 
jaar misschien meer leerlingen kunnen aannemen.  
 
 
 
 

 
 
Gaarkeuken “Ángeles de Bondad”  
 
Ook de gaarkeuken heeft de laatste maanden goede resultaten 
geboekt. Diverse ouders geven aan dat de kinderarts heeft gezegd 
dat de kinderen gezonder zijn en in gewicht en lengte zijn 
toegenomen. Ook eten de kinderen in de gaarkeuken zonder moeite 
hun bordje leeg, terwijl ze thuis nauwelijks willen eten. Het samen 
eten met de andere kleuters stimuleert deze kinderen enorm.   
Doordat de kinderen voldoende en verschillende voedingsstoffen 
binnenkrijgen lukt het hun ook om zich beter te concentreren en om 
dus langere tijd achter elkaar aan hun werkjes te werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze projecten in Lima 
 
Los niños pobres 
 
Huisvesting 
 
Heel veel arme gezinnen wonen in onveilige wijken of wonen in 
hutjes gemaakt van doeken en stro.  
Dit is vaak onhygiënisch. 
Als Stichting Mariposa-Peru proberen we voor deze gezinnen een 
nieuw huis te realiseren. Soms kan het oude huis opgeknapt 
worden, soms is het nodig om een nieuw huis te laten bouwen. 
Dit is een van de pijlers van onze Stichting Mariposa-Peru.  
 
 

 
Stichting Mariposa-Peru financiert voor-
gefabriceerde houten huizen die je in 
verschillende maten kunt kopen.  Deze huizen 
zijn voorzien van ramen en deuren.  Indien 
het gezin een terrein heeft, zorgen we er ook 
voor dat het huis op een goede ondergrond 
(bijv. cement) wordt geplaatst. Ook raden we 
de gezinnen aan om hun huis te schilderen, 
zodat het beter bestand is tegen de 
weersinvloeden. 
 
 

De krottenwijken van Lima, huizen van dunne triplex muren en golfplaten daken.  
 
 
De gezinnen zijn vaak zo arm, dat we (helaas) niet kunnen werken met kredieten of leningen. Omdat 
we huisvesting voor kinderen enorm belangrijk vinden, hebben we er voor gekozen om dat tot één 
van de belangrijkste doelstellingen van onze Stichting te maken. Vanuit een vaste verblijfplaats 
kunnen kinderen vaak makkelijker naar school en is het voor de ouders (vaak alleenstaande moeders) 
makkelijker om werk te zoeken. Vanuit deze zekerheid kan er gebouwd worden aan een betere 
toekomst. Daarnaast bieden deze huizen veel meer veiligheid voor de gezinnen.  
 
In het afgelopen jaar hebben we drie gezinnen geholpen met een nieuw huis of met de verbouwing/ 
uitbreiding ervan.  Daarnaast hebben we één gezin geholpen met een startkapitaal voor een eigen 
bedrijfje. (gezin van Moises) 
 
In totaal hebben we voor deze projecten 6.800 euro overgemaakt naar Peru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het gezin van Deborah 
 
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij dat wij het gezin van Deborah zouden gaan onder-steunen 
met het bouwen van haar huis. Inmiddels heeft ze ons, via Madre Lucia,  foto’s gestuurd van haar 
prachtige huisje. 
Tot onze grote verbazing hebben ze de ruimte echt optimaal weten te benutten. In plaats van 2 losse 
huisjes te bouwen op de 2 terreintjes die ze hadden, hebben ze er 1 groot huis van gemaakt over de 
lengte van de 2 terreinen.  Op de bovenverdieping woont Deborah met haar kinderen. Er zijn allemaal 
aparte ruimtes gecreëerd zodat de kinderen hun eigen plekje hebben. De benedenverdieping is 
ingericht als wasruimte en er is daar een mogelijkheid om dieren (vooral cavia's) te houden.  
Er moeten nu nog wel wat dingetjes afgewerkt worden, maar dat gaat Deborah stapje voor stapje 
doen. Ze heeft hierbij in principe geen financiële hulp meer van ons nodig. 
 
Deborah en haar kinderen zijn Stichting Mariposa-Peru enorm dankbaar voor de gekregen financiële 
steun! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gezin van Doris 
 
Bij dit gezin hebben we financiële hulp geboden voor het verstevigen van de muren van hun huis. 
Daarnaast hebben we het huis opgedeeld in meerdere kamers (d.m.v. muren (van hout)  toe te 
voegen), zodat de kinderen een eigen plek kunnen hebben en zodat de ruimtes daardoor ook 
hygiënischer worden. Nu was het toilet bijv. in de woonkamer, wat uiteraard voor overlast zorgde. Het 
toilet is nu naar buiten verplaatst.  Er zijn helaas nog geen foto’s van hoe het huis er nu, na de kleine 
verbouwing, uit ziet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gezin van Doris,                  Dit was de ruimte, die als wc werd gebruikt 
    één oudere zoon ontbreekt op de foto 
 
 
Om dit gezin te helpen hebben we een donatie gekregen van de familie van Donzel. (Zie hierna bij 
speciale donaties)  
Namens Doris en haar kinderen heel erg bedankt voor de gekregen hulp! 



Het gezin van Olga 
 
Dit gezin hebben we financieel geholpen met het herstellen van het dak en met het leggen van een 
cementen vloer. De kosten hiervoor waren 500 Peruaanse Sol,  ongeveer 135 Euro.  
 
Er zijn nog geen foto’s van dit gezin.  
 
 
 
 

Het gezin van Moises  
 
Moises leerden wij in februari van dit jaar kennen.  Moises is een jongeman die de 
zorg heeft voor zijn zoontje van 5,5 jaar. Hij is van beroep bakker, maar het lukte 
hem niet om een vaste baan te krijgen.   
Moises wilde graag als zelfstandige bakker gaan werken, maar had geen geld om dit 
te kunnen verwezenlijken.  In februari besloot Stichting Mariposa-Peru hem een 
startkapitaal te geven, zodat hij zijn eigen bakkerij kon opstarten 
 
We zijn nu ruim een half jaar verder en Moises heeft zijn eigen (kleine) bakkerij. Hij 
verkoopt er brood en kleine gebakjes.  Daarnaast heeft hij met het geld dat hij 
hiermee verdiende een soort klein oventje gekocht, waarmee hij nu “ pollo a la 
brasa”  kan maken. Dit is kip dat op een spies ronddraait en zo langzamerhand gaar 
wordt. Dit wordt zeer veel verkocht in Peru.  
 
 

 
Moises is nu een zelfstandige ondernemer. Wat 
hij nog nodig heeft (b.v  de benodigde 
ingrediënten)  koopt hij zelf van het geld dat hij 
verdient.  Hij gaat goed om met zijn geld en is 
niet meer afhankelijk van anderen.  
 
Moises geeft aan dat hij de toekomst nu veel 
positiever in ziet en hij is Stichting Mariposa-
Peru zeer dankbaar voor het startkapitaal dat 
hij heeft gekregen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los niños especiales 
 
Schoolgeld kinderen met een beperking 
 
Dit jaar hebben we voor 8 kinderen het schoolgeld, de medicatie en de therapie betaald. 
Begin van deze maand kregen wij van alle kinderen een update m.b.t. hun schoolprestaties.  
Alle kinderen gaan goed vooruit , zowel op school- als op sociaal niveau. 
 
 
In deze nieuwsbrief wil ik extra aandacht geven aan de situatie van 
Tony. 
 
Tony is een jongen van 9 jaar en gaat sinds vorige schooljaar naar 
het speciaal onderwijs. Hij is aan beide oren doof. Het gaat goed 
met hem, maar de school heeft aangegeven dat hij een operatie 
nodig heeft. Zij willen en kunnen hem alleen op school houden als 
hij eerst geopereerd wordt.                 
Zonder operatie kan hij zich namelijk niet meer verder ontwikkelen.  
        

                      Tony 
   
 
Wij gaan als Stichting kijken in hoeverre wij een bijdrage kunnen leveren aan deze operatie.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Speciale donaties 
 
Waka Waka lampen ( Solar Powered Lamp )     
(Door Didi Borkus)  

 
Eind 2012 hebben we een donatie gekregen om 
40 Waka Waka lampen te kopen. 
Deze lamp wordt  al veel gebruikt in Afrika.  
 
In Peru is elektriciteit niet voor iedereen 
vanzelfsprekend of men kan dit  niet betalen. In 
bepaalde gebieden is er helemaal geen 
elektriciteit. 
Wat de mensen dan gebruiken om toch aan licht 
te komen zijn kaarsen of olielampen : dit kan 
gevaarlijke situaties opleveren en ook voor de 
gezondheid is dit niet bevorderlijk. 

 
De lamp is voorzien van een klein zonnepaneel die de inwendige accu oplaadt door middel 
van de zon. In opgeladen toestand geeft de lamp 8 tot 80 uur licht. Er zitten n.l. 4 standen 
op; variërend van weinig tot veel licht. 
De zusters gaan bekijken welke gezinnen in aanmerking komen voor deze lamp. Het is heel 
fijn voor leerlingen die op school zitten dat ze hun huiswerk ’s avonds kunnen maken. 
 
 
 
Familie van Donzel 
 
Afgelopen voorjaar kreeg Stichting Mariposa Peru een heel bijzonder telefoontje van 
mevrouw van Donzel. Zij kende de Stichting van een bezoek aan de kerstmarkt in Oss in 
december 2012. Het verhaal dat ze vertelde, was zowel verdrietig als bijzonder.  
Haar dochter Trudy is nl. het afgelopen voorjaar overleden. Trudy had graag iets willen doen 
voor Stichting Mariposa Peru toen ze haar moeder daarover had horen vertellen na de 
kerstmarkt. Door haar overlijden was dit niet meer mogelijk maar mevrouw van Donzel en 
familie hebben besloten deze laatste wens in vervulling te laten gaan. Door donaties te 
vragen tijdens de uitvaart is een prachtig bedrag opgehaald waarvoor inmiddels een 
bestemming is gevonden: het gezin van Doris kan mede door het mooie gebaar van de 
familie van Trudy in een veiliger, groter en mooier huis gaan wonen.  
 
Lieve familie van Donzel, we vinden het erg bijzonder dat jullie in deze extreem verdrietige 
periode nog zo begaan waren met andere mensen. We willen jullie heel veel sterkte toe-
wensen en enorm bedanken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda (Kerst) markten:  
 
Ook dit jaar zal Stichting Mariposa-Peru op diverse markten aanwezig zijn om haar typische 
Peruaanse spulletjes te verkopen.  
Op onze website hebben we hiervoor speciaal een agenda aangemaakt.  
De volgende data zijn al bekend: 
 
24 nov. Fairtrade markt Oss 
Waar:  Titus Brandsma parochie, oude molenstraat 8 
Tijd:  11:00 tot in de namiddag 
 
6 dec.  Moonlightshopping Ter Aar 
Waar:  Lindenplein, Ter Aar 
Tijd:  18:00 - 22:00 uur 
 
7 dec.  Kerstmarkt Noorden.  
Waar:  Kaarsenmakerij Ipse de Bruggen 
Tijd:  10:00 - 15:30 uur 
 
7 dec.  Kerstmarkt Oss zuid  
Waar:  Zuidergebouw aan de oude Molenstraat 
Tijd:  10:00 - 17:00 uur 
 
8 dec.   Kerstmarkt Den Haag  
Waar:  Hofkwartier rond de Grote Kerk 
Tijd:  11:00 - 17:00 uur 
 
11 dec. Kerstmarkt Regina Pacis  
Waar:  Velperweg 158 - Arnhem 
Tijd:  13:30 - 16:30 uur 
 
11 dec.  Kerstmarkt Felixoord 
Waar:  Ommershoflaan 35, Oosterbeek 
Tijd:  13:30 - 17:00 uur 
 
12 dec. Kerstmarkt Vreedenhoff 
Waar:  Esperantolaan 2, Arnhem 
Tijd:  10:30 - 16:00 uur 
 
15 dec. Kerstmarkt kinderboerderij de Olievaar  
Waar:  Anton Philipsweg 10, Uithoorn 
Tijd:  12:00 – 17:00 uur 
 
15 dec. Kerstmarkt de Hoef  
Waar:  Kerkplein van de Hoef 
Tijd:  11:00 - onbekend 
 
22 dec. Kerstmarkt de Hille  
Waar:  Wijkcentrum de Hille  (Looveltlaan in Oss) 
Tijd:  10:00 - 16:00 uur 
 
 


