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Stichting Mariposa-Peru 
 

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

Financiële bijdragen kunnen worden gestort op 
girorekening   NL51INGB0001731037  
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 
 
Nog net voordat voorzitster Femke Arends en penningmeester Thijs Arends op vakantie 
gaan naar Peru, stuur ik u onze eerste nieuwsbrief van 2015 toe.  
Het afgelopen jaar hebben we weer een nieuw project kunnen starten (Los preferidos de 
Madre Teresa Camera)  en hebben we de huidige projecten financieel kunnen 
ondersteunen. 
In deze nieuwsbrief leest u in het kort hoe het met de projecten is gegaan.  
Wij hopen u in het tweede kwartaal de volgende nieuwsbrief te sturen, waarin we uitgebreid 
zullen ingaan op de projecten rondom Lima.  
 
Uiteraard weer veel leesplezier gewenst. 
 
Namens het bestuur, 
 
Femke Arends 
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru 
www.stichtingmariposaperu.nl 
stichtingmariposaperu@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleuterschool en gaarkeuken Angeles de Bondad 
 
Onze kleuterschool in Cajamarca doet het goed. De ouders zijn tevreden en de kinderen 
behalen mooie resultaten. De doorstroom naar het basisonderwijs verloopt goed en vaak 
behoren de kleuters van onze kleuterschool tot de besten van de klas.  Zo zie je maar weer 
hoe belangrijk het hebben van een goede basis is.  
Het afgelopen jaar heeft de kleuterschool zelfstandig, dus zonder financiering gedraaid.  
Wij vinden het belangrijk dat de zusters samen met de ouders van de kinderen zelf leren om 
een goed lopende kleuterschool draaiende te houden. We zijn dan ook heel trots op dit 
resultaat, omdat dit uiteindelijk ons doel was.  
 
Moederoverste Laura stuurde ons in december de volgende foto’s: 
 

 

 
 
 

 
 
De gaarkeuken hebben we het afgelopen jaar nog financieel ondersteunt, zodat de kinderen 
elke dag een warme maaltijd konden krijgen.  Wij hopen dat er aankomend schooljaar (maart 
2015) voldoende middelen zijn, zodat ook dit project zelfstandig kan draaien.  In maart zullen 
we hierover in gesprek gaan met zowel moederoverste Lucia (uit Lima), als met 
moederoverste Laura (uit Cajamarca)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Los niños especiales 
 
Afgelopen jaar hebben 8 kinderen de mogelijkheid gehad om les te krijgen op het speciaal 
onderwijs. Vier jongeren hebben de mogelijkheid gekregen om een (vervolg) opleiding te 
volgen.  
 
Lesly, Dayana, Luciano, Vivanco, Tony, Fiorella, Nayra en Ariana kregen de mogelijkheid 
om door financiering van de Stichting Mariposa-Peru les te krijgen binnen het speciaal 
onderwijs. Daarnaast ontvingen zij therapieën zoals logopedie en gedragstherapie. Alle 
kinderen hebben goede vorderingen gemaakt en zullen in maart 2015 hun onderwijs kunnen 
voortzetten.  
 
Fernando heeft de opleiding tot bakker afgerond en is vorig jaar gestart met de uitbreiding 
tot het leren maken van taarten en gebakjes.   
Zijn broer Alex is vorige jaar gestart met de opleiding tot bakker en het idee is dat de broers 
straks samen aan de slag gaan.  Voor Fernando heeft de Stichting alvast een kleine oven 
gekocht, zodat hij nu in zijn vrije tijd al aan het bakken is en dit ook verkoopt aan de mensen 
in de wijk waarin hij woont.  
 
Alexandro  werkt momenteel als hulpje in een van de vele bussen die er in Lima rijden. Hij 
krijgt van de Stichting de mogelijkheid om logopedielessen te blijven volgen.  
 
Celeste volgde de opleiding tot technisch verpleegkundige, maar raakte begin van het jaar 
zwanger en beviel van een meisje die het syndroom van Down heeft.  Celeste zou heel 
graag haar studie weer oppakken, maar hierover zullen wij in maart met haar in gesprek 
gaan. We zullen moeten gaan kijken naar de mogelijkheden die zij heeft en hierin prioriteiten 
moeten stellen.  
 
We zullen in Maart proberen zoveel mogelijk kinderen te bezoeken en in de volgende 
nieuwsbrief zullen we uitgebreider terugkomen op de situatie en de mogelijkheden van deze 
kinderen.  
 
 
Los niños pobres de Lima 
 
Het afgelopen jaar hebben we verschillende gezinnen financieel ondersteunt.   
 
Huisvesting: 
Door een aardbeving stortte het huisje, bestaande uit golfplaten, dunne wanden en als deur 
een groot kleed, van Olga en haar 3 kinderen in. Moederoverste Lucia besloot voor dit gezin 
een voor gefabriceerd huis te kopen.  Het gezin heeft nu een stevig  en veiliger huis.  
 
In dezelfde aardbeving was er schade aan het huis van Deborah (zie nieuwsbrief nov. 2013). 
Moederoverste Lucia heeft er voor gezorgd dat met geld van de Stichting het huis weer 
hersteld werd.  
 
Gezondheidszorg: 
Afgelopen jaar zijn er diverse kosten gemaakt voor gezondheidszorg. Een van de kinderen 
van Maura bleek een hersentumor te hebben, waardoor zij allerlei onderzoeken en 
medicijnen moest krijgen.  
Daarnaast waren er nog andere kinderen die medicijnen nodig hadden voor bijv. epilepsie en 
tuberculose.  
 
We zullen in Maart proberen ook deze gezinnen een bezoek te brengen.  
 
 



Nieuw project:   
 
Los preferidos de Madre Teresa Camera (de ”bevoorrechten” van Madre Teresa Camera)  
 
De afgelopen jaren hebben we veel en goed samengewerkt met 
Moederoverste Pocha.  
Met haar begonnen we in 2007 aan de start van Kleuterschool 
Angeles de Bondad.  
Begin 2013 werd Moederoverste Pocha overgeplaatst naar een 
klooster in de hoofdstad Lima. Femke was toen met haar ouders 
in Lima en in een gesprek met Moederoverste Pocha gaf zij aan 
dat ze graag iets voor de kinderen in de krottenwijken wilde 
betekenen.  Als Stichting hebben we toen aangegeven dat we 
open stonden voor een nieuw project in samenwerking met 
Moederoverste Pocha.  
 
Even terugblikken 
 
Halverwege 2013 kreeg Femke een bericht van Agatha Keijzer.  Agatha maakt deel uit van 
de MOV-groep van de heilige Clara parochie te Aarlanderveen. MOV staat voor Missie, 
Ontwikkeling en Vrede.   Elk jaar tijdens de Vasten- en de Adventsperiode organiseert de 
MOV-groep activiteiten om geld bij een te brengen voor een van te voren gekozen project.  
Agatha gaf aan dat ze voor de Vastenperiode van 2014 graag een project van Stichting 
Mariposa-Peru wilden ondersteunen.  
Het was een hele eer om uitgekozen te worden en al gauw waren we in gesprek over een 
nieuw project:  Los preferidos de Madre Teresa Camera.  
 
Dit project is in samenwerking met Moederoverste Pocha opgezet.  In een van de armste 
krottenwijken van Lima, Cerro el Pino, willen we 50 tot 70 kinderen een ontbijt geven.  
Moederoverste Pocha ging samen met een sociaal werker deze wijk in om te kijken hoe het 
met de kinderen ging.  Het bleek dat de meeste kinderen zonder ontbijt naar school gingen 
en vaak pas om 15:00 voor het eerst iets te eten kregen. 
 
We stelden een projectaanvraag op en deze werd goedgekeurd door de Vastenaktie.  Dit 
betekende dat de Vastenaktie 50% van de opbrengst zou bijdragen aan het eind van de 
Vastenaktie periode.  
We kozen ervoor om een begroting te maken om het project voor 3 jaar te kunnen gaan 
bekostigen. We kwamen uit op een benodigd bedrag van 22.000 euro. 
 
In Maart maakte de Vastenaktie alvast een voorschot van 7.333 euro naar de zusters in Peru 
over.  Hier waren we enorm blij mee, want dan kon het project eigenlijk meteen vanaf het 
begin van het Peruaanse schooljaar, wat in maart begint, starten.  
 

 
 
Ondertussen begon op 5 maart (Aswoensdag) de 
Vastenperiode.  In de 6 kerken van de Clara Parochie werd 
er voor elke Mis aandacht besteed aan ons Vastenproject. In 
elke kerk stond een tafel met daarin een pop die het 
Peruaanse kind symboliseerde. Bij de start van de 
Vastenperiode had het Peruaanse kind een leeg bord op 
tafel staan. In de loop van de 6 weken kwamen daar steeds 
meer producten bij te staan, zoals brood, jam, melk en 
quinoa. (een Peruaanse graansoort)  
 



Daarnaast werden er speciale activiteiten georganiseerd, 
zoals een kaartavond, verkoop van plantjes, spelletjes 
voor kinderen en soberheidsmaaltijden. Deze maaltijden 
werden klaargemaakt door de Vormelingen van dit jaar.  
Ook waren Femke en haar vriend William geregeld in de 
Kerk om na de Mis onze typisch Peruaanse spulletjes te 
verkopen.  
Meerdere keren kregen ze daarbij hulp van hun vriendin 
Marisa den Hartog. Ook Timothy Lek, één van de 
tieners, kwam een keer helpen met verkopen. 
 
 
Als speciale activiteit hadden we, samen met de MOV-groep, een Vastendag georganiseerd. 
We hadden tieners gevraagd om zonder ontbijt naar deze dag te komen en zich op deze 
manier te laten sponsoren. We deden allerlei spelletjes en er was een workshop panfluit 
spelen en maken. Er waren 12 tieners op deze dag afgekomen en bij elkaar hadden zij zich 
laten sponsoren voor 177,93 euro.  

 
 
 
Uiteindelijk hebben we in totaal het supermooie bedrag van 13.802,31 euro, tijdens deze 
Vastenperiode opgehaald.  

 
Het project 
 
We begonnen het schooljaar met 13 kinderen 
die via de zusters een ontbijt kregen 
aangeboden. 
Aan het eind van het schooljaar zijn er 37 
kinderen die nu elke schooldag eerst een 
ontbijt krijgen van de zusters.  Al een hele 
verbetering dus en we gaan er van uit dat er 
aankomend schooljaar (maart 2015) weer een 
aantal kinderen zijn bijgekomen. 
 

 
De kinderen krijgen 6 dagen per week een ontbijt. Op zaterdag is het ontbijt wat uitgebreider 
en krijgen de kinderen na het ontbijt catechese en wordt er aandacht besteed aan normen en 
waarden. 
De kinderen leren om “goedemorgen”  en “ dank je wel”  te zeggen.  Iets wat ze van huis uit 
nauwelijks gewend zijn. Daarnaast leren ze om hun beker schoon te maken en op te ruimen.  



De kinderen zijn enorm enthousiast en leergierig. En ze zijn erg dankbaar voor de hulp die 
ze krijgen.  
Ik, Femke, heb de zusters gevraagd of ze de kinderen aan het begin en aan het eind van het 
schooljaar wilden wegen en meten. Zo kunnen wij als Stichting inzicht krijgen in de 
lichamelijke ontwikkeling en kunnen we eventuele ondervoeding meer aandacht gaan geven.  
Ik ben heel blij om te zien dat bijna alle kinderen gemiddeld 5 cm zijn gegroeid en zo’n 3 tot 
5 kilo zijn aangekomen!  
Wat ik ook erg mooi vind om te zien is dat sinds de zusters actief zijn in de wijk, de 
wijkbewoners zich ook steeds meer inzetten om samen dingen te bereiken. Zo zijn er heel 
veel mensen gedoopt in de wijk, worden er samen activiteiten georganiseerd om bijv. 
nieuwe tafels of stoelen te bekostigen en hebben de zusters en de wijkbewoners er samen 
voor gezorgd dat er een gaarkeuken werd gebouwd, zodat de kinderen nu elke dag in een 
droog en relatief warme ruimte hun ontbijt kunnen nuttigen.  Ook zorgden vrijwilligers er 
voor dat deze kinderen een kerstontbijt inclusief kerstcadeautje kregen.  (zie foto’s)  
 
Begin maart 2015 zullen voorzitster Femke en penningmeester Thijs Arends, namens 
Stichting Mariposa-Peru, het project in Lima gaan bezoeken.  

    
 
 
 


