
Nieuwsbrief November 2015 
 

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 
 
Hierbij sturen wij u onze tweede en laatste nieuwsbrief van 2015.  
 
In deze nieuwsbrief zullen we u informeren over onze projecten en kunt u lezen over het  
bezoek van voorzitster Femke en penningmeester Thijs aan een aantal van deze projecten.  
Ook vertellen we u meer over de kerstmarkten waar we eind van dit jaar zullen gaan staan 
om onze spulletjes te verkopen.  
 
Uiteraard weer veel leesplezier gewenst. 
 
Namens het bestuur, 
 
Femke van Egmond - Arends 
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru 
www.stichtingmariposaperu.nl 
stichtingmariposaperu@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleuterschool en gaarkeuken Angeles de Bondad 
 
Kleuterschool Angeles de Bondad, in Cajamarca,  is dit 
schooljaar (maart) gestart met minder leerlingen dan de 
voorgaande jaren. De concurrentie van andere 
kleuterscholen in de omgeving is momenteel erg hoog. 
Ouders kiezen er voor om hun (jonge) kinderen naar een 
kleuterschool te brengen, waar ook de basisschool zit. Zo 
kunnen oudere broers of zussen de kleuter mee naar 
school nemen. Ook de doorstroom is voor ouders en kind 
dan gemakkelijker.  
Voor de zusters betekent dit dat er goed gekeken moet 
worden naar de mogelijkheden die zij kunnen bieden. 
Kunnen zij bijv. ook starten met het geven van 
basisonderwijs? Of kunnen zij op een andere manier 
proberen om voldoende inkomsten te krijgen, zodat zowel 
de kleuterschool en de gaarkeuken zelfvoorzienend 
kunnen blijven.  
  
Wij, als Stichting Mariposa-Peru, hebben in Maart 2015 hierover gesproken met 
moederoverste Lucia. Wij hebben in dit gesprek onze zorgen geuit over de afname van 
nieuwe kleuters op de kleuterschool en we hebben samen gekeken naar mogelijkheden die 
er zijn om het tij te keren.   Omat de kleuterschool zelfvoorzienend is, en dus geen steun 
meer ontvangt van de Stichting, hebben wij er voor gekozen om de zusters hierin de vrije 
hand te geven.  Als zij willen starten met het aanbieden van basisonderwijs, dan vinden wij 
dit als Stichting prima.  Wij hebben wel duidelijk aangegeven dat het voor ons als Stichting 
van belang is, dat de kleuterschool blijft voortbestaan en dat het gebouw bedoeld is als 
school voor de kinderen. Immers daar is lang geleden het geld voor ingezameld.  
 
Op het moment van dit schrijven weten wij nog niet hoe de zusters 
volgend schooljaar zullen gaan werken.  Wel ontvingen wij diverse 
foto’s en wij zijn erg blij om te zien dat de kinderen ontzettend 
genieten van het onderwijs dat ze krijgen en van de activiteiten die 
ze ondernemen.  
 
Zodra er meer duidelijkheid komt, zullen wij u hierover informeren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Los niños especiales 
 
Ook dit schooljaar zijn er weer diverse kinderen die via Stichting Mariposa-Peru de 
mogelijkheid hebben gekregen om les te krijgen op het speciaal onderwijs.  
Afgelopen maart hebben we een aantal van deze kinderen mogen ontmoeten. 
 
 
Tony    
Tony heeft eind 2014 een gehoorimplementatie gehad en zit sinds 
maart 2015 op een normale basisschool.  
 
Toen hij in Maart ons kwam bezoeken bij de zusters in Breña kon hij vol 
trots een aantal woorden zeggen.  Nu hij kan horen, pikt hij sneller 
klanken op en leert hij steeds meer en beter praten. Hij zal hier 
uiteraard nog erg veel begeleiding bij nodig hebben.  
De Stichting ondersteunt hem dit jaar dan ook nog door het betalen van 
logopedie lessen en begeleiding op school.  
 
Alex 

 
Alex is de jongere broer van Moises. (zie nieuwsbrief april 2013)  
 
Alex heeft lange tijd niet gepraat, maar sinds hij vorig jaar begonnen 
is met het afmaken van zijn middelbare school, begint hij steeds 
meer te praten. De Stichting betaalde voor hem zijn logopedie 
lessen.   
 
In Maart bezocht hij ons en kon hij trots een aantal woorden 
spreken.  Hij vertelde ons dat hij momenteel op een collectivo (busje 
van het openbaar vervoer) werkt en dat hij moet proberen om zoveel 

mogelijk reizigers in zijn bus te krijgen.  
Daarbij moet hij steeds dezelfde woorden herhalen en dat is volgens zijn logopediste een 
hele goede manier om zijn spreken te bevorderen. Ook zorgt het er voor dat hij wat geld 
verdient en daar is Alex heel trots op.  
Ook dit jaar financieren wij zijn lessen logopedie.  
 
Ariana 
Met Ariana gaat het steeds wat beter. Zij heeft nog wel veel 
begeleiding in haar gedrag nodig, maar ze is wel wat opener 
geworden en is wat makkelijker te corrigeren. Op school zien ze 
vooruitgang en wij hopen dat zij met de psychologische 
begeleiding die zij krijgt, steeds beter zal gaan presteren.     

  
 
 
Nayra  (links in de buggy)  
Wekelijks krijgt Nayra therapie voor haar armen en benen. 
Het uiteindelijke doel van deze therapie is haar spieren sterk 
genoeg te maken, zodat zij op latere leeftijd geopereerd kan 
worden.  
Nayra is heel zelfstandig en wil vaak geen hulp van haar 
moeder, broer of zus ontvangen. Nayra kan bijv. zelf eten en 
dingen oppakken. Ook kan ze zich op een eigen manier 
voortbewegen.  Wij hopen dat zij op korte termijn geopereerd 
kan worden, zodat zij zich verder kan ontwikkelen.  
 



 
De familie van Celeste, Dayana, Luciano en Vivanco  
 
Deze familie ontvangt veel (financiële) steun van Stichting Mariposa-Peru en van de zusters.  
En dat is helaas ook hard nodig. Alle vier de kinderen hebben een beperking en de dochter 
van Celeste heeft het syndroom van down.   
 
De (stief) vader Vivanco heeft zelf ook een beperking en probeert zo goed als het kan de 
familie in goede banen te leiden. Opvallend in dit gezin is de saamhorigheid en de liefde die 
er speelt. Iedereen heeft zijn eigen plekje, maar ze zijn heel erg op elkaar gericht en 
afgestemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Celeste en haar dochter Lucia,  Vivanco (vader), Luciano, Dayana en Ramon Vivanco) 

 
 
 
 
Celeste is momenteel thuis om voor haar dochter te zorgen.   
Toen wij haar in maart bezochten hebben we haar op het hart gedrukt 
om haar studie af te maken. Ze hoeft namelijk nog maar een half jaar 
en hopelijk kan ze daarna werk vinden, zodat er wat meer geld in het 
gezin komt.  
 
 
 

 
Dayana (links onder) ontwikkelt zich snel en neemt binnen het gezin meer 
verantwoordelijkheid op zich. Ze wordt opener en helpt steeds meer mee in het huishouden.   
 
Luciano (midden) is vooral een stuk rustiger geworden nu hij betere begeleiding op school 
krijgt en daarnaast ook medicatie via een psychiater heeft gekregen.  
 
Ramon Vivanco (rechts onder) gaat sinds kort ook met de financiële steun van de Stichting 
naar het speciaal onderwijs. Hij heeft nog veel begeleiding en sturing nodig.  Waarschijnlijk 
zal hij van de psychiater ook medicatie krijgen, zodat hij zich op school én thuis beter kan 
concentreren.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Los niños pobres de Lima 
 
Winkeltje voor Roxanna 
 
Tijdens ons bezoek in Maart aan de wijk cerro el 
Pino, hebben we het huis van de alleenstaande 
moeder Roxanna bezocht.  
Haar jongste zoon, Renzo, krijgt elke schooldag een 
ontbijt bij de comedor van de zusters.  Roxanne heeft 
daarnaast nog twee eigen kinderen en vanwege 
huiselijk geweld vangt ze ook een neefje en een 
nichtje op.  
Roxanne heeft zelf ook een verleden van fysiek 
geweld en misbruik en lange tijd heeft zij in de 
prostitutie gewerkt om voldoende geld voor het gezin 
te verdienen.  
 
Toen de zusters in de wijk kwamen heeft zij veel met Moederoverste Pocha gepraat en heeft 
ze haar vroegere leven afgezworen. Samen met Madre Pocha heeft zij gekeken naar hoe zij 
haar leven kon verbeteren en hoe zij er voor kon zorgen dat zij toch een inkomen kon 
krijgen.  
Toen we haar in maart bezochten gaf zij aan graag een eigen winkeltje te willen beginnen, 
zodat zij in haar eigen onderhoud zou kunnen voorzien.  
Als Stichting besloten we om te gaan kijken wat wij hierin voor haar zouden kunnen 
betekenen. Afgesproken werd dat wij haar financieel zouden gaan helpen en dat deze 
financiële hulp in de vorm van een soort krediet zou zijn.  Zij zou het geld niet aan ons 
hoeven terug te betalen, maar elke maand een donatie in natura moeten geven aan de 
comedor. Roxanne stemde hiermee in. 
 
Terug in Nederland vonden wij een van onze vaste donateurs, Liesbeth Scholte, bereid om 
de kosten (1500 euro) voor dit project op zich te nemen.  
 
In oktober kregen we onderstaande foto en het bericht dat Roxanna eindelijk haar winkel 
heeft kunnen openen.  Roxanna is Liesbeth, de Stichting en de zusters heel erg dankbaar 
voor de gekregen steun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gezondheid 
Het afgelopen half jaar heeft Madre Lucia diverse kosten gemaakt om de gezondheid van 
een aantal kinderen te verbeteren. Het gaat hierbij om kosten voor medicijnen 
(chemotherapie en bestraling), voor onderzoeken en voor de kosten voor het kunnen 
dialyseren van 1 jongere.  
 
Huisvesting 
 
Deborah: (zie nieuwsbrief nov. 2013) 
Door een aardbeving was er een stuk van het huis van Deborah afgebroken en Madre Lucia 
heeft namens de Stichting een bijdrage gegeven om dit te kunnen herstellen. 
 
Moises: (zie nieuwsbrief nov. 2013) 
Het zoontje van Moises is uit huis geplaatst, omdat zijn moeder niet voor hem kon zorgen. 
Moises doet er alles aan om zijn zoontje thuis te krijgen en moest hiervoor aan een aantal 
eisen voldoen. Er moest o.a een slaapplek voor zijn zoontje zijn en zijn zoontje moest 
ingeschreven worden bij een kleuterschool. Daarnaast moest Moises kunnen aantonen vast 
werk te hebben.  
Madre Lucia heeft hem, namens, de Stichting geholpen met het kopen van een bed voor zijn 
zoontje en met het inschrijfgeld van de kleuterschool.  Tot op heden is zijn zoontje nog niet 
teruggeplaatst bij Moises, maar hij woont nog in een opvanghuis.  Wij hopen dat Moises 
spoedig herenigd zal worden met zijn zoontje.   
 
Karen: 
Karen en haar 3 kinderen hebben wij in Maart 2015 leren 
kennen.  Karen woont, met haar drie kinderen in een 
piepklein kamertje, waar net genoeg ruimte is voor een 
bed.  We willen voor Karen graag een terrein kopen om 
daar een groter huisje neer te kunnen zetten. Het idee is 
dat haar moeder dan bij haar kan inwonen en dat zij op 
de kinderen kan passen, zodat Karen kan gaan werken. 
Inmiddels zijn de onderhandelingen over het kopen van 
een terrein begonnen. Wij hopen daarna spoedig te 
horen hoeveel de kosten voor een huisje zijn, zodat we 
hier gericht sponsoren voor kunnen zoeken.  
 
 
Onderwijs 
Naast de kinderen en jongeren die naar het speciaal onderwijs gaan (zie hierboven) heeft 
Madre Lucia dit schooljaar ook kinderen van arme gezinnen financieel ondersteund. Zo zijn 
er boeken en andere schoolbenodigdheden gekocht en heeft de Stichting voor sommige 
kinderen het inschrijfgeld betaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gaarkeuken:   Los preferidos de Madre Teresa Camera 
 
In maart van dit jaar is het tweede jaar van deze gaarkeuken 
gestart. 35 Kinderen kregen er toen elke schooldag een ontbijt. 
Wij hebben uiteraard tijdens ons bezoek aan Lima deze 
gaarkeuken verschillende keren bezocht.  Het was heel bijzonder 
om de kinderen en hun familie te leren kennen en om hun 
dankbaarheid in ontvangst te mogen nemen.  De wijk, waarin de 
gaarkeuken ligt, is namelijk de meest arme en gevaarlijkste wijk 
van Lima. Taxi chauffeurs durven er niet te rijden omdat het te 
gevaarlijk is.   
 
De mensen die we daar hebben ontmoet proberen met elkaar de 
wijk te verbeteren. Het was voor hen heel bijzonder dat er mensen 
vanuit het verre Nederland de moeite hebben genomen om de 
kinderen elke dag een ontbijt te geven.  
Dit geeft hen het idee dat ze niet vergeten worden, maar vooral 
dat ze het waard zijn om hulp van buitenaf te krijgen.  
 
 
 
Inmiddels krijgen er elke dag 56 kinderen een ontbijt en krijgen deze kinderen ook een  
“snack”  voor op school mee.  De kinderen zijn erg dankbaar en groeien niet alleen in lengte 
en gewicht, maar juist ook in normen en waarden.  
 
We hebben van ons bezoek ook een filmpje gemaakt. Deze is te bekijken via deze link: 
https://youtu.be/hkzozj-2_8w   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Agenda (kerst) markten  
 
Ook dit jaar zullen we (vooral) in december weer op diverse markten staan om onze typische 
Peruaanse spulletjes te verkopen.   Wellicht zien we u bij één van deze markten!   
 
Op onze Facebook pagina (www.facebook.com/StichtingMariposaPeru) staan er allerlei 
foto’s van de spulletjes die we verkopen.  
 
 
Zondag 29 November  Kadomarkt – Velp (gld)  
12:00 – 16:00 
Buurthuis, de Poort, Velp 
 
Vrijdag 11 December  Kerstmarkt – Dordrecht 
10:00 – 22:00 
Grote markt, Dordrecht 
 
Zaterdag 12 December   Kerstmarkt – Dordrecht 
10:00 – 21:00 
Grote markt, Dordrecht 
 
Zaterdag 12 December  Kerstmarkt – Doesburg 
10:00 – 20:00 
Binnenstad, Doesburg 
 
Zaterdag 12 December  Kerstmarkt – Oss Zuid 
10:00 – 16:00 
Oude Molenstraat, Oss 
 
Zondag 13 December  Kerstmarkt – Uithoorn 
11:00 – 17:00 
Amstelplein, Uithoorn 
 
Zaterdag 19 December  Kerstmarkt – Hoofddorp 
10:00 – 17:00 
Centrum, Hoofddorp 
 
Zaterdag 19 December  Kerstmarkt – Nijmegen 
12:00 – 21:00 
Boekweitweg 4, Nijmegen 
 
Zondag 20 December  Kerstmarkt – Nieuwegein 
10:00 – 17:00 
Beursfabriek, Nieuwegein  
 


