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Algemeen. 
 
De doelstelling van de Stichting Mariposa-Peru, die op 28 februari 2006 is opgericht, is het 
financieren van relatief kleinschalige projecten in Peru. Deze projecten richten zich op drie 
gebieden : gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. 
 
Het bestuur van de Stichting Mariposa-Peru bestaat uit vrijwilligers. De kosten die zij 
voor de Stichting Mariposa-Peru maken zijn voor eigen rekening.  
Verder werkt de Stichting Mariposa-Peru incidenteel samen met nog een aantal andere 
vrijwilligers. 
 
De Stichting Mariposa-Peru werkt nauw samen met de kloosterorde "Las Hijas de 
Nuestra Señora de La Piedad". Het geld voor de uit te voeren projecten wordt recht-
streeks naar de kloosterorde overgemaakt. Hierdoor gaat er geen geld verloren.      
Er is regelmatig contact over de (lopende) projecten. De zusters coördineren de pro-
jecten en koppelen deze projecten terug naar de Stichting Mariposa-Peru.  
Zo kan de Stichting Mariposa-Peru er zeker van zijn dat het geld voor de projecten 
terecht komt bij ouder(s) van de meest arme kinderen. 
 
De Stichting Mariposa-Peru bestaat nu ruim negen  jaar en heeft ondertussen veertig 
vaste donateurs en een aantal andere donateurs. 
Soms wordt de Stichting Mariposa-Peru gesponsord door andere Stichtingen, scholen en 
bedrijven. 
Ook vinden er soms acties plaats t.b.v de Stichting Mariposa-Peru. 
 
 
 
Beleidsontwikkeling. 
 
Het komende jaar zal de Stichting Mariposa-Peru zich blijven bezighouden met : 
 
A)  Het inzamelen van geld om haar doelstellingen te bereiken. Zij zal dit doen op de      
      volgende manieren : 
 
    1) Het benaderen van Fondsen en Stichtingen 
 
    2) Het werven van donateurs 
 
    3) Het benaderen van bedrijven en scholen 
 
    4) Het verkrijgen van donaties van derden 
 
    5) Het verkopen van Peruaanse artikelen op vnl.     
                                                 kerstmarkten. 
 
 
B)  Het geven van voorlichting aan derden. 
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Een aantal "activiteiten" van en voor de Stichting Mariposa-Peru in 
2014 
 
 
Verkoop  van typisch Peruaanse artikelen uit Peru. 
 
Het afgelopen jaar hebben we veel typisch Peruaanse artikelen uit Peru op verschillende 
markten in Nederland verkocht.  Zo stonden we o.a op 24 september op de Fairtrade 
markt in Oss en op 13 en 14 december op de kerstmarkt in Dordrecht. 
Vooral de kerstmarkt in Dordrecht was een groot succes. 
Tijdens de Vastenactie, waarover later meer in dit jaarverslag, werd voor 1.280 euro aan 
Peruaanse spulletjes verkocht. 
Verder hebben we in de maand  december nog op diverse kerstmarkten, verspreidt over 
heel Nederland, onze spulletjes verkocht.  
Het waren o.a sjaals, kerststalletjes, verschillende soorten beeldjes en engeltjes, kleden 
en sieraden. 
Alles was door de Peruanen zelf gemaakt. Zo verdienden zij er ook zelf wat aan. 
In totaal werd voor ruim  5.000 euro verkocht.   
 
Vastenactie 
 
In de maanden maart en april vond de Vastenactie plaats. De Zuid-Hollandse parochie-
kern H. Clara, waarbij o.a. Aarlanderveen hoort, had dit jaar als doel : "ontbijt voor 50 
kinderen in Peru". Zo steunden zij de Stichting Mariposa-Peru. 
In alle deelnemende kerken stond een pop, gekleed in een typische Peruaanse kleding, 
voorzien van een Peruaans ontbijtje. 
Ook werden er in alle kerken na afloop van de kerkviering typische Peruaanse spulletjes 
verkocht waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Vastenactie. 
Verder werd er voor de kinderen vanaf 10 jaar, een speciale Peruaanse activiteitendag 
georganiseerd. Alle kinderen starten de dag zonder ontbijt, net als de kinderen in Peru. 

Door Femke en haar partner William  werd actief meege-
werkt. Zo beantwoorden ze vragen van kerkgangers en 
verzorgden ze presentaties. 
Uiteindelijk maakte de Stichting Mariposa-Peru  3.858,50 
euro  over naar het landelijk comité van de Vastenactie. De 
parochiekern H.Clara maakte  10.808,50 euro  over naar  het 
landelijk comité van de Vastenactie.  Het landelijk comité van 
de Vastenactie verhoogde het totale bedrag met een derde 
deel en maakte uiteindelijk  22.000 euro  over naar Peru voor 
het project : " Ontbijt  voor de kinderen van Cerro el Pino". 
Zo werd de Vastenactie 2014 voor die kinderen een groot 
succes.  
Voorlopig is het ontbijt de komende 3 jaar gegarandeerd. 
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Projecten in 2014. 
 
Los preferidos de Madre Teresa Camera  
                        (de ”bevoorrechten” van Madre Teresa Camera) . 
 
Begin 2013 werd Madre Pocha vanuit het klooster in Cajamarca overgeplaatst naar het 
klooster in Lima. In een gesprek met een gedeelte van het bestuur van de Stichting 
Mariposa-Peru (wij waren toen in Lima) gaf zij aan dat ze graag iets wilde doen voor de 
kinderen uit de krottenwijk :  Cerro el Pino.  Het bleek dat de meeste kinderen zonder 
ontbijt  naar school gingen en vaak pas om 15:00 uur iets te eten kregen. 
Als Stichting Mariposa-Peru hebben wij toen aangegeven dat we samen met Madre Pocha 
graag een nieuw project wilden starten. We wisten toen al dat we door de Parochiekern 
H. Clara als doel van de Vastenactie 2014 waren uitgekozen. 
Dit leek ons een mooi project. 
 
In maart 2014 is dit project met behulp van een voorschot van ruim 7.000 euro van het 
landelijk comité Vastenactie, gestart.  
Eerst bezocht Madre Pocha samen met een sociaal werker de wijk om te kijken welke 
kinderen in aanmerking kwamen voor een ontbijt.  

 

We zullen in samenwerking met Madre 
Pocha proberen om 50 - 70 kinderen 
uit een van de armste krottenwijken in 
Lima,  gedurende 3 jaar een ontbijt te 
geven 
We begonnen dit schooljaar met 13 
kinde-ren die via de zusters een 
ontbijt kregen aangeboden.  Aan het 
eind van het school-jaar zijn er 37 
kinderen die nu iedere schooldag eerst 
een ontbijt krijgen van de zusters.  De 
kinderen leren om “goedemorgen”  en 
“ dank je wel”  te zeg-gen.  Iets wat ze 
van huis uit nauwelijks gewend zijn. 
Daarnaast leren ze om hun beker 
schoon te maken en op te ruimen.  
Twee moeders helpen bij het 
klaarmaken 

van het ontbijt en houden de ruimte schoon. 
De kinderen krijgen 6 dagen per week een ontbijt. Op zaterdag is het ontbijt wat meer 
uitgebreid en krijgen de kinderen na het ontbijt catechese en wordt er aandacht besteed  
aan normen en waarden.  Elke week komen er wel een paar kinderen bij. 
 
Met behulp van de bewoners van de wijk is er een ruimte gebouwd waarin de maaltijden 
bereid worden en de kinderen wanneer het kouder wordt hun ontbijt krijgen. Ook  wordt 
in deze ruimte catechese gegeven. 
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Maar de bewoners van de wijk zitten 
niet stil: het project wordt steeds 

meer uitgebreid en zo ontstaat er iets heel moois. Momenteel bouwt men een ruimte 
waarin catechese gegeven kan worden. Iedereen draagt letterlijk zijn steentje bij. 
Wij zijn uiteraard heel blij dat de bewoners van de wijk zo positief reageren. Zo is het 
niet alleen een project van ons, maar van de hele wijk geworden. 
 
 
 
"Los niños pobres de Lima". 
 
Dit project, wat zich richt op hulp op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg en 
onderwijs, loopt nu vier en een half jaar. 
Wij hebben het afgelopen jaar 3.250 euro aan dit project gegeven. Dit is veel minder dan 
vorig jaar omdat er nog geld over was. 
Moeder overste Lucia  legt aan ons verantwoording af over de besteding van het geld wat 
wij haar sturen. 
 
Huisvesting. 
Stichting Mariposa-Peru financiert voorgefabriceerde houten huisjes, die je in verschil-
lende maten kunt kopen. Wanneer het huisje op eigen terrein wordt gebouwd, zorgen  
we ervoor dat het een goede ondergrond (bv cement) heeft. 

 

 
Dit is het huisje van Debohra, een allenstaande 
moeder, wat we in 2013 bekostigd hebben. 
Debohra woont daar met haar nicht en samen 
hebben ze acht kinderen. 
Door een aardbeving is er het afgelopen jaar 
schade aan het huisje van Debohra ontstaan. 
Met behulp van het geld van de Stichting 
Mariposa-Peru is de schade voor een groot deel 
weer hersteld. 

 
In 2014 hebben we een nieuw huisje gebouwd voor Olga. Haar huisje, wat bestond uit 
golfplaten, dunne wanden en als deur een groot kleed, stortte tijdens een aardbeving in. 
Olga en haar drie kinderen hebben nu een voorgefabriceerd huisje. Dit huisje is stevig en 
veilig. 
 
Gezondheidszorg en onderwijs 
Veel arme gezinnen kunnen de kosten voor medicijnen of voor medische onderzoeken 
niet betalen. Daarom helpen wij die gezinnen financieel. 
Het afgelopen jaar hebben we o.a voor twee jonge meisjes de therapie betaald. 
Deze meisjes zijn goed vooruit gegaan. We zullen ook het komende jaar hun therapie 
blijven betalen.  
 
Moises ,vader van een zoontje van 6,5 jaar en  van beroep bakker, hadden wij in 2013   
een  startkapitaal gegeven om een eigen kleine bakkerij te beginnen. Moises was hier heel  
goed mee bezig, totdat zijn ex, de moeder van zijn zoontje, hem bij Moises weghaalde.  
Uiteindelijk heeft de kinderbescherming zijn zoontje weggehaald bij de moeder, omdat deze  
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niet goed voor hem zorgde. Zijn zoon zit nu al bijna een jaar in een 
kindertehuis. Moises heeft 

er samen met moederoverste voor gezorgd dat hij aan alle eisen voldoet, (zoals het hebben  
van werk en een vaste en veilige woonplaats) zodat zijn zoontje bij hem terug kan komen. 
Momenteel wacht hij op de uitspraak van de rechter.  
We zullen Moises ook in 2015 blijven steunen en hopen voor hem dat hij weer met zijn  
zoontje herenigd zal worden 
 
 
"Los niños  especiales de Lima". 
Dit relatief nieuwe  project loopt goed.  Het afgelopen jaar hebben 9 kinderen en jongeren 
met een beperking, onderwijs kregen op een school voor speciaal onderwijs.  
Alle kinderen zijn goed vooruit gegaan, zowel met de schoolse "vakken" als op sociaal  
gebied. Vier van hen zijn een vervolgopleiding gestart. 
We hebben voor deze kinderen het schoolgeld, de medicatie en de therapie betaald. 
Het afgelopen jaar hebben we  6.650 euro  aan dit project besteed. 
Zo heeft Fernando de opleiding voor bakker afgerond en is hij nu bezig met de vervolg-
opleiding (een specialisatie in het bakken van taarten en taartjes). We hebben voor hem 
alvast een kleine oven gekocht. Hij kan nu in zijn vrije tijd brood bakken en dit verkopen 
aan de mensen in zijn wijk. 
Zijn broer Alex, is het afgelopen jaar gestart met de opleiding voor bakker. We hopen dat 
beide broers straks samen aan de slag kunnen. 
 
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. Zij woont bij 
haar vader. Celeste zou heel graag haar studie weer oppakken. Wij zullen proberen om in 
maart, wanneer we weer naar Peru gaan, haar op te zoeken. Dan zullen we de ontstane 
situatie met haar bespreken. 
 
Het Wakawakalampenproject. 
In 2012  hadden wij een donatie gekregen om Wakawakalampen voor een aantal arme 
gezinnen in Peru aan te schaffen. We zijn hier begin 2013  "voorzichtig" mee gestart. 
Eerst wilden we kijken of het project bij de gezinnen aansloeg. 
Dit was het geval en het project is begin 2015 afgerond. Alle Wakawakalampen zijn nu  
in Peru. 
 
Gaarkeuken  "Angeles de Bondad". 
De gaarkeuken werd begin juni 2011 in gebruik genomen. Alle leerlingen krijgen  
's ochtends een melk- en/of fruitproduct en 's middags een warme maaltijd.    
De bedoeling was dat er in 2014 voor dit project geen geld meer van de Stichting 
Mariposa-Peru nodig zou zijn, maar dat is niet gelukt.  Men is nog niet in staat om de 
kosten zelf te dragen.  Ook dit jaar was er 2.000 euro nodig. 
We verwachten nu dat in 2015 er geen bijdrage meer nodig is van de Stichting Mariposa-
Peru. 
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Projecten voor 2015. 
 
*  Het project : "Los preferidos de Madre Teresa Camera"  
 
  
*  Het project :  "Los niños pobres de Lima". 
 
 
*  Het project :  "Los niños especiales de Lima". 
     

 
Staat van baten en lasten over 2014. 
 
Baten 
 
vaste donateurs €    3.925,00 
extra giften vaste donateurs €       275,00 
overige donateurs €       875,00 
bijdrage Fondsen en Stichtingen €    1.175,00 
bijdrage overige instellingen €       967,04 
opbrengsten kerstmarkten en verkoop Peruaanse spulletjes €    5.169,60 
opbrengst vastenactie €    3.733,50 
Opbrengst camera Madre Pocha; tafels 
comedore,rozenkransen 

€    1.745,00 

rente €          88,88 
                                                                                           totaal : €  17.954,02 
 
 
Lasten 
 
besteed aan doelstelling €    3.650,00 
vastenactie €    3.858,50 
inkoop Peruaanse spulletjes €    1.350,00 
kraamhuur €       414,99 
aanschaf plastic bakken €       465,16 
camera Madre Pocha €       320,00 
uitvoeringskosten eigen organisatie €       116,06 
                                                                                           totaal : €  10.174,71 
 
Overschot    2014                                    €  7.779,31 
(dit gaat naar onze reserves.) 
 
De kraamhuur kregen we in 2015 d.m.v een gift terug. 
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De uitvoeringskosten van de eigen 
organisatie bestaan uit de kosten van het 

betalingsverkeer.     
Omdat er in december 2013 10.000 euro naar Madre Lucia is overgemaakt en een 
gedeelte daarvan in 2014 voor projecten gebruikt is, klopt het bedrag: "besteed aan 
doelstelling", niet met de bedragen die per project in dit jaarverslag staan. 
De Staat van baten en Lasten is gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven zoals ze in 
2014 zijn geweest 
 
 
 
 
 
 
 
 


