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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.  

 
 
 
In deze nieuwsbrief 

• Nieuws van de Stichting 
• Project Gaarkeuken Lima 
• Project Los niños especiales  
• Fondsenwerving 
• Kerstmarkten 2018 

Ik wens iedereen veel leesplezier! 
 
 
Femke van Egmond - Arends 
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru 
www.stichtingmariposaperu.nl 
stichtingmariposaperu@hotmail.com 
 
 
 
 
Nieuws van de Stichting 

 
Eindelijk staat de nieuwe website online en is (bijna) alle 
informatie omgezet.   
Wij hopen dat de website nu beter leesbaar is en dat de 
informatie sneller wordt gevonden. 
 
Op onze nieuwe website is er nu ook de mogelijkheid om via 
een donatiemodule te doneren aan specifieke projecten of aan 
een individueel kind.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Project Gaarkeuken Lima  
 
In december zal de kloosterorde dit project voor het 6e jaar 
gaan afsluiten met een kerstontbijt.   
We zijn super trots dat dit project al weer 6 jaar heeft kunnen 
draaien en dat er zoveel kinderen een ontbijt hebben kunnen 
ontvangen. 
We startten destijds in 2013 met 10 kinderen en inmiddels 
zijn er 65 kinderen en ook een aantal alleenstaande 
moeders (met kleine kinderen) die elke dag een voedzaam 
en afwisselend ontbijt krijgen!  
 
Om u meer inzicht te geven in de levensomstandigheden 
van de kinderen die via de Stichting een ontbijt krijgen, volgt 
hier het verhaal van Matía:  
 
Matía is één van de kinderen die elke dag een ontbijt krijgt in 
de gaarkeuken. Matía woont met zijn moeder en jongere 
broertje van twee jaar in de wijk Cerro el Pino.  Ondanks dat 
vader en moeder niet meer samen wonen, blijft de vader zijn 
moeder lastigvallen. Hij is hierbij erg gewelddadig.  Matía is 
hier af en toe getuige van.  
 
Moederoverste Pocha schreef mij dat zaterdag 15 sept. de 
vader opnieuw naar het huis kwam en de moeder 
mishandelde. Matía wilde zijn moeder verdedigen, maar 
kreeg hierbij ook flinke klappen. De maandag erop kwam hij 
dit huilend aan de zusters vertellen. 
 
De gaarkeuken is voor Matía een plek waar hij kan genieten 
van z'n ontbijt, maar vooral waar hij begrip vindt voor zijn 
situatie. Ondanks dat de zusters dit niet voor hem kunnen 
oplossen, kunnen ze er wel voor hem zijn en hem troosten.  
 
Op de foto ziet u Matia met zijn moeder Olga.  
 
 
Project: Los niños especiales 
 
Ook dit schooljaar gaan er weer zo'n 10 kinderen met een beperking naar het speciaal 
onderwijs.  Dit gebeurt met financiële hulp van de Stichting Mariposa-Peru.  
Elk kind werkt op zijn eigen niveau en maakt kleine of grote stappen in zijn of haar ontwikkeling.  
 
In deze nieuwsbrief vertellen we u wat meer over Tony en Fiorella.  
 
Tony is in 2006 doof geboren en heeft sinds 2015 gehoorimplantaten. Sinds dat 
moment is hij voor het eerst gaan horen en daardoor ook gaan praten.  Hij krijgt 
les op het speciaal onderwijs. Daar krijgt hij ook logopedie om het spreken te 
verbeteren.  
Tony is een vrolijke jongen en groeit op in een zeer arm, maar hecht gezin. 
Zonder de hulp van de Stichting zou Tony niet naar het speciaal onderwijs 
kunnen. Daarnaast kost het onderhoud van zijn hoortoestellen ook veel geld, 
waardoor ze echt afhankelijk zijn van onze financiële bijdrage.  
 
Op de foto staan Tony en zijn jongere zusje en broertje.  
 
 
 



 
 
Fiorella is een jonge dame van 17 jaar. Zij heeft het syndroom van 
Down. Zij woont bij haar alleenstaande moeder in Lima. Fiorella is 
vrolijk en gaat nog steeds vooruit in haar ontwikkeling. Ze is 
ambitieus en heeft doorzettingsvermogen. Fiorella volgt een 
opleiding voor koekjesbakster en krijgt les in huishoudelijk werk, 
wassen en koken.  Haar moeder probeert heel veel 
huishoudelijke dingen met Fiorella samen te doen. Wij 
ondersteunen Fiorella en haar moeder door een bijdrage te geven 
aan de kosten voor het speciaal onderwijs.  
  

 
 
Fondsenwerving 
 
Stichting Mariposa-Peru wil graag de projecten van 2018 ook in 2019 continueren. Dit lukt ons voor 
het grootste gedeelte door de vaste donaties die we jaarlijks krijgen.  
Om ook het project: "Gaarkeuken Lima" in 2019 mogelijk te maken hebben wij de afgelopen 
maanden als bestuur verschillende kringloopwinkels benaderd met de vraag of ze aan dit project 
(eenmalig) een bijdrage zouden willen geven.   
Een aantal kringloopwinkels hebben hieraan gehoor gegeven. 
 
Wij willen deze kringloopwinkels dan ook hartelijk bedanken: 

• Kringloopwinkel de Spullewaard - Zaltbommel 
• Kringloopwinkel de Kring - Reeuwijk  
• Stichting de Goeie Doelen - Delft 
• Vereniging Emmaus - Bilthoven 
• Kringloopwinkel Vincentius - Schijndel 
• Stichting Rommelmarkt Haren - Haren 

 
Door deze bijdragen, zijn we op de goede weg om dit project 
ook in 2019 te kunnen continueren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerstmarkten 2018 
 

 
Op 28 oktober was onze eerste markt van het "seizoen". 
Voor de 8ste keer stonden wij, voorzitster Femke van 
Egmond en bestuurslid Ankie Nieuwesteeg op de fairtrade 
markt in Oss. Ook dit jaar was het weer erg gezellig en 
kwamen we veel bekenden tegen.   
 
De fairtrademarkt in Oss is bijna elk jaar het begin van ons 
verkoop seizoen.  
 
 

  Voor dit jaar staan er nog 9 kerst- en wintermarkten op het programma. (Soms op meerdere 
dagen):  
 
 
Donderdag 22 november:            Kerst inspiratie event Intratuin in Ter Aar. (ZH) 
 
Vrijdag 23 november:                   Wintermarkt Zorgboerderij Inner-Art in de Kwakel. (ZH)  
 
Zaterdag 24 november:                Winterfair in Oosterhuizen (Gld)  
 
Vrijdag 7 december:                     Kerstmarkt Lionsclub Ophelia in Aalsmeer (NH) 
 
Zaterdag 8 december:                  Kerstmarkt Lionsclub Ophelia in Aalsmeer (NH) 
 
Zaterdag 8 december:                  Kerstmarkt in Doesburg (Gld) 
 
Zaterdag 8 december:                  Kerstmarkt in Haarlem (NH) 
 
Zondag 9 december:                    Kerstmarkt in Haarlem (NH) 
 
Zondag 9 december:                    Kerstmarkt in Wolfheze (Gld) 
 
Vrijdag 14 december:                   Kerstmarkt Dordrecht (ZH) 
 
Zaterdag 15 december:                Kerstmarkt Dordrecht (ZH) 
 
Zaterdag 15 december:                 Kerstmarkt in openluchttheater Hoessenbosch                   
                                                        in Berghum(NB) 
 
Zondag 16 december:                   Kerstmarkt Dordrecht (ZH) 

  
Ps. kijk voor de adresgegevens op onze website!  
 
Mocht u in de buurt zijn, dan zouden we het ontzettend leuk vinden als u langs komt om onze 
kraam te bewonderen, eventueel wat te kopen en/ of een praatje te maken!  Wellicht tot ziens! 
 


