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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 het grootste gedeelte voor eigen 
rekening. (alleen vormen soms reiskosten en parkeerkosten voor de kerstmarkten  
hierop een uitzondering). 
 
De Stichting Mariposa-Peru werkt nauw samen met de katholieke 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 projec-
ten 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. 
Ook proberen sommige leden van het bestuur een keer  in de drie jaar de projecten te 
bezoeken. 
 
De Stichting Mariposa-Peru bestaat 11 jaar en heeft ondertussen ruim veertig vaste 
donateurs en een aantal andere donateurs. 
Soms wordt de Stichting Mariposa-Peru gesponsord door andere Stichtingen, scholen en 
bedrijven. 
Ook worden er zo nu en dan acties  t.b.v de Stichting Mariposa-Peru gehouden. 
 
 
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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Projecten in 2016. 
 
"Los niños pobres de Lima". 
 
Dit project, wat zich richt op hulp op het gebied van gezondheidszorg ,onderwijs en 
huisvesting,  loopt nu ruim zeven jaar. 
Wij hebben het afgelopen jaar 6.750 euro aan dit project gegeven. Dit geld is volledig 
gebruikt. Moeder overste Lucia  heeft aan ons verantwoording afgelegd over de beste-
ding van het geld wat wij haar het afgelopen jaar gestuurd hebben. 
 
Huisvesting. 
Stichting Mariposa-Peru financiert incidenteel voorgefabriceerde houten huisjes, die je in 
verschillende maten kunt kopen. Wanneer het huisje op eigen terrein wordt gebouwd, 
zorgen we ervoor dat het een goede ondergrond (bv cement) heeft. 
Ook maken we soms bestaande huisjes meer leefbaar. (b.v  door het aanleggen van 
sanitaire voorzieningen). 
 
Gezondheidszorg en onderwijs 
Veel arme gezinnen kunnen de kosten voor medicijnen ,medische onderzoeken of het 
inschrijfgeld voor school , een schooluniform, en studieboeken niet betalen. Wij helpen 
die gezinnen financieel. 
Het afgelopen jaar hebben we o.a het gezin van Maura gesteund. Maura is erg arm en 
heeft kanker. Haar dochter  heeft  een hersentumor . We hebben voor Maura de chemo-
kuur en voor haar dochter scans en medicijnen betaald.  
Haar zoon hebben we gesteund met geld voor het volgen van onderwijs. Hij gaat het 
komende jaar naar een school waar hij leert om kleding te ontwerpen. Haar zoon is erg 
creatief. 
We hopen dat dit gezin in de toekomst minder hulp nodig heeft omdat haar zoon dan ook 
wat geld kan verdienen. 
 
Daarnaast waren er nog meer kinderen die medicijnen nodig hadden o.a voor epilepsie 
en tuberculose.  Ook hebben we voor een aantal kinderen het schoolgeld betaald. 
 
Doris heeft TBC. Ze heeft het afgelopen jaar veel in het ziekenhuis gelegen. Haar zoon, 
Oscar krijgt van ons geld voor zijn studie aan de universiteit. Hij heeft epilepsie. Wij beta- 
len voor hem de medicijnen. Het is een hecht gezin. Iedereen probeert zijn steentje bij te  
dragen. 
 
Edelvira en haar zoon hebben beiden nierdialyse nodig. De verzekering betaalt alleen als 
ze de premie betaald heeft. Daar heeft ze geen geld voor . In 2016 hebben wij die premie 
betaald.  Haar zoon krijgt een transplantatie. Hij zal gedurende zijn herstel in het 
klooster wonen. Het is een familie die, ondanks hun ziekte, hard werkt. 
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"Los niños  especiales de Lima". 
 
In Peru is het niet vanzelfsprekend dat kinderen met een beperking naar school gaan. 
Het speciaal onderwijs bestaat ook in Peru , maar is particulier. Het brengt vaak hoge 
kosten met zich mee. De arme gezinnen, die door ons ondersteund worden kunnen  
die kosten niet betalen. Ons doel is om deze kinderen naar school te laten gaan en hen 
indien mogelijk een praktische opleiding te geven. 
Het afgelopen jaar hebben 12 kinderen en jongeren met een beperking, onderwijs gekregen  
op een school voor speciaal onderwijs.  
We hebben voor deze kinderen het schoolgeld, de medicatie en wanneer nodig de therapie  
betaald.  Het afgelopen jaar hebben we  5.250 euro  aan dit project besteed.  
 
Zo betalen we voor Fiorella, die het syndroom van Down heeft, haar studie voor koekjes-
bakster. Fiorella is ambitieus en heeft doorzettingsvermogen. Zij is het afgelopen jaar 
goed vooruit gegaan. Het komende jaar zullen we haar blijven steunen. 
  
De vader van Celeste, Ramon, Luciano en Dayana 
heeft zelf een lichte verstandelijke beperking.  
(Ramon, Luciano en Dayana zijn aangenomen kin-
deren). 
We helpen dit gezin door geld te geven voor scho-
ling , therapie en medicijnen . 
Celeste moet nog steeds haar opleiding tot prak-
tisch verpleegkundige afmaken. Momenteel zit zij 
met psychische klachten thuis. Dit komt o.a omdat 
haar dochtertje uit huis geplaatst is en nu in een 
weeshuis zit. 
Ramon , Luciano en Dayana zijn allemaal wat voor-
uit gegaan.  
We zullen dit gezin ook in 2017 blijven steunen. 

 
 
Voor Alexandro , die zijn studie heeft afgerond , maar t.z.t graag een motortaxi wil 
aanschaffen, betalen wij mee aan zijn lessen om het rijbewijs te halen.  Wanneer hij een 
motortaxi heeft, wil hij zo geld verdienen om in zijn levensonderhoud te voorzien. 
 

 

Nayra (op de foto hiernaast) heeft polio. Ze heeft veel baat bij de the-
rapieën die ze krijgt. Nayra gaat dit jaar voor het eerst naar school. 
We steunen haar en haar broertje met therapieën , medicijnen en het 
naar school gaan. 
 
Ook Milagros , een dochtertje van Karin, die we steunen uit de pot 
van "Los niños pobres de Lima" , gaat dit jaar ook voor het eerst naar 
het speciaal  onderwijs. 
We zijn benieuwd hoe het met haar zal gaan. 
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Los predilectos de Madre Teresa Camera (ontbijt in Lima) . 
 
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.  
 
In maart 2014 is dit project met behulp van een voorschot van ruim 7.000 euro van het 
landelijk comité Vastenactie, gestart. De kinderen krijgen 5 dagen per week een ontbijt.  
Op zaterdag krijgen de kinderen catechese en een snack . 
  
Het project loopt goed. Het afgelopen jaar hebben ongeveer 50 kinderen gebruik 
gemaakt van het ontbijt. Dit aantal is nog steeds groeiende. 
Ook worden mensen die in de krottenwijk wonen bij dit project betrokken. Zo maakt een 
oma van een van de kinderen elke dag schoon en helpt ze bij het bereiden en uitdelen 
van het ontbijt. Verder helpt er ook nog een moeder van een van de kinderen. Zij krijgen 
hier allebei een kleine vergoeding voor. 
 
Het komende jaar zal voor het eerst de Stichting Mariposa-Peru de kosten van dit project 
zonder hulp van buiten ,  moeten bekostigen. De afgelopen jaren werd dit met de “gift” 
van de Vastenactie betaald. We hopen dat we voldoende geld bij elkaar weten te krijgen 
zodat dit project ook de komende jaren doorgang kan vinden. 
 
 
 
 
Projecten voor 2017. 
 
*  Het project : "Los predilectos de Madre Teresa Camera"  
 
  
*  Het project :  "Los niños pobres de Lima". 
 
 
*  Het project :  "Los niños especiales de Lima". 
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Verkoop  van typisch Peruaanse artikelen uit Peru. 
 
Het afgelopen jaar hebben we weer veel typisch Peruaanse artikelen op verschillende 
markten in Nederland verkocht. We gaan op steeds meer markten staan omdat dat toch 
wel loont. We verkopen o.a kerstengeltjes, kerststalletjes , waxinelichtjes , kerstman-
nen van kalebas ; maar ook artikelen die niet aan kerst gerelateerd zijn zoals : sjaals, 
Peruaanse doeken, tassen,  ark van Noach en nog veel meer. 
Alles is door de Peruanen zelf gemaakt. Zo verdienden zij er ook zelf wat aan. 
 
Zo stonden we als bestuur voor het eerst samen een dag op de kerstmarkt in Dordrecht. 

    

Daar hebben we in totaal 3 dagen gestaan. 
Op deze kerstmarkt hebben we flink 
verkocht.  
Verder hebben we voor het eerst op de 
kerstmarkten in Haarlem, Woerden en 
Bemmel gestaan. Dit is zeker voor her-
haling vatbaar. 
In totaal hebben we op het afgelopen jaar 
op 10 kerstmarkten gestaan en verder nog 
op een aantal voorjaarsmarkten en de 
Fairtrade Markt  in Oss. 
Omdat we ook nog in de loop van het jaar 
af en toe artikelen uit Peru verkopen, is 
het totaal aan verkochte artikelen dit jaar  

ruim 7.200 euro. Een heel mooi resultaat!. 
 
Het komende jaar hopen we ook weer veel artikelen uit Peru te verkopen. Het geld wat 
we daarmee verdienen (na aftrek van de inkoop, het vervoer en de kapotte artikelen) 
hebben we hard nodig. 
Gelukkig worden de kosten voor de huur van de marktkramen ook het komende jaar voor 
een groot deel weer gesponsord. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



	
	

Stichting Mariposa-Peru                   www.stichtingmariposaperu.nl                  IBAN NL51INGB0001731037                                                       
                                                       stichtingmariposaperu@hotmail.com            
 
	

 
 
 
Staat van baten en lasten over 2016. 
 
Baten 
 
vaste donateurs € 4.325,00 
extra giften vaste donateurs € 507,50 
overige donateurs € 425,16 
bijdrage Fondsen en Stichtingen € 200,00 
opbrengsten kerstmarkten en verkoop Peruaanse spulletjes € 7.204,60 
terug kraamhuur 2016 € 500,00 
rente € 19,51 
                                                                                           totaal : € 13.181,77 
 
 
 
 
 
Lasten 
 
besteed aan doelstelling € 11.53000 
inkoop Peruaanse spulletjes € 470,00 
kraamhuur en bijkomende kosten € 1.047,67 
aanschaf plastic bakken € 140,30 
uitvoeringskosten eigen organisatie € 230,52 
                                                                                           totaal : € 13.418,49 
 
 
 
 
te kort    2016                                      €           236,72 
(dit komt ten laste van  onze reserves.) 
 
De uitvoeringskosten van de eigen organisatie bestaan uit de kosten van het 
betalingsverkeer en de kosten voor het drukken van kaartjes . 
    
De Staat van baten en Lasten is gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven zoals ze in 
2016 zijn geweest. 
 
 
 
 
 
 
 


