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Algemeen 
De doelstelling van de Stichting Mariposa-Peru, die op 28 februari 2006 is opge-
richt, is het financieren van relatief kleinschalige projecten ten behoeve van arme 
kinderen in Peru. Deze projecten richten zich op drie gebieden: huisvesting, 
onderwijs en gezondheidszorg. 
Het bestuur van de Stichting Mariposa-Peru bestaat geheel uit vrijwilligers. De 
kosten die zij voor de Stichting Mariposa-Peru maken zijn voor het grootste 
gedeelte voor eigen rekening. (een deel van de parkeerkosten en benzinekosten 
t.b.v van de kerstmarkten vormen hierop een uitzondering). 
 
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 
rechtstreeks naar de kloosterorde overgemaakt. Hierdoor gaat er geen geld ver-
loren. Stichting Mariposa-Peru heeft projecten in Lima en Cajamarca en onder-
steunt 1 kind in Huaraz. 
Er is regelmatig contact over de (lopende) projecten. De zusters coördineren de 
projecten 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 de ouder(s) van de meest arme kinderen. 
Een aantal leden van het bestuur probeert één keer in de drie jaar de projecten te 
bezoeken. Dit zal het komende jaar (2019) in april ook weer gebeuren. 
 
De Stichting Mariposa-Peru bestaat nu ruim twaalf jaar en heeft ondertussen 
veertig vaste donateurs en een groot aantal andere donateurs. 
Soms wordt de Stichting Mariposa-Peru gesponsord door andere stichtingen, 
kerken of bedrijven. 
Het afgelopen jaar hebben we een aantal kringloopwinkels benaderd en om een 
eenmalige gift voor de gaarkeuken in Lima gevraagd.  Dit is een groot succes 
geworden. 
 
Beleidsontwikkeling 
 
Het komende jaar zal de Stichting Mariposa-Peru zich blijven bezighouden met : 

A) Het inzamelen van geld om haar doelstellingen te bereiken. Dit doet zij op 
de volgende manieren : 
1) het benaderen van fondsen en stichtingen 
2) het werven van (vaste) donateurs 
3) het verkrijgen van donaties van derden 
4) het verkopen van Peruaanse artikelen op vnl. kerstmarkten 

 
B) Het geven van voorlichting aan derden. 
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Kringloopwinkels 
 
In maart 2018 kregen we van Kringloopwinkel “de kring” uit Reeuwijk een gift van 
250 euro. Naar aanleiding daarvan kwam Femke van Egmond-Arends, onze 
voorzitster, met het idee om alle kringloopwinkels in Nederland aan te schrijven 
en om een eenmalige gift te vragen. Voorwaarde was wel, dat we alleen kring-
loopwinkels die internationale goede doelen ondersteunen, zouden benaderen.  
Als doel kozen we het project : Los predilectos de Madre Teresa Camera (ontbijt 
in Lima). Vanaf 2018 moeten we dit project , wat in maart 2014 met behulp van het 
Landelijk Comité Vastenactie gestart is, zelf bekostigen. 
Met goede moed begonnen de bestuursleden met het aanschrijven van de kring-
loop winkels, die hiervoor in aanmerking kwamen. Het werd een groot succes.  
We kregen van elf kringloopwinkels een positief bericht terug. Bij elkaar werd er 
ruim € 11.000,- op onze rekening gestort.  
Door deze giften zijn we in staat om de komende twee jaar het project Los predi-
lectos de Madre Teresa Camera (ontbijt in Lima) te continueren.  

 
 
Verkoop van typisch Peruaanse artikelen uit Peru 
 
Het afgelopen jaar hebben we weer op zo’n 12 kerstmarkten en wat andere 
markten gestaan. Ondanks dat het weer af en toe slecht was, hebben we voor 
ruim € 6.500,- aan Peruaanse artikelen verkocht. 
Zo werden er vooral veel kerststalletjes van keramiek, kerstengeltjes in allerlei 
maten en sjaals verkocht. Alles wordt door de Peruanen zelf gemaakt. Zo verdie-
nen zij er ook wat aan. De opbrengst gaat, na aftrek van de inkoopkosten en 
verzendkosten weer terug naar onze projecten. 
Het is al een traditie geworden dat we met het hele bestuur een dag op de kerst-
markt in Dordrecht staan. Ook dit jaar was dat weer een groot succes, hoewel er 
één lid van het bestuur wegens omstandigheden ontbrak. 
Gelukkig werden ook dit jaar de kosten voor de kraamhuur weer door Sjaak 
Kolvenbach Advies gesponsord. Na een gesprek met hem heeft hij aangegeven 
de kraamhuur voor 2019 ook weer te sponsoren. Daarom hebben we de mogelijk-
heid om op meerdere (kerst)markten tegelijk te gaan staan. 
We zijn daar heel erg blij mee. 
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Speciale acties / donaties. 
 
Allereerst zijn we al onze (vaste) donateurs ontzettend dankbaar voor hun finan-
ciële steun in 2018. Zonder deze steun zouden we onze projecten niet kunnen 
continueren. 
 
Het afgelopen jaar waren er ook een aantal speciale acties en donaties. Zo maak-
ten de heer Beentjes en mevrouw Beentjes – Lopez € 889,- over. Dit was het be-
drag wat ze ophaalden voor en tijdens hun 50-jarig huwelijksfeest. 
 
Van de bazaar van de Diaconessenkerk in Arnhem kregen we € 500,-.  
 
De flessenbonnen-actie bij de Jumbo in Nieuwkoop leverde € 464,50 op. 
 
Femke van Egmond-Arends, onze voorzitster, startte in november op facebook 
een verjaardagsactie. Ze was nl. in november jarig,  en samen met het feit dat het 
al weer 15 jaar geleden was, dat ze naar Peru ging om daar in een kinderweeshuis 
te gaan werken, wilde ze haar verjaardag in het teken van Peru en de Stichting 
Mariposa-Peru zetten. Van de opbrengst wilde zij met kerst iets extra’s voor de 
kinderen die wij ondersteunen, kopen .  

Haar streefbedrag was € 500,-  en dit heeft ze 
ruimschoots gehaald. Uiteindelijk kwam er 
ruim €  800,- binnen.   
De kinderen kunnen nu ook met Pasen 2019 
iets extra’s krijgen. 
Voor de jongere kinderen was er een 
“speelgoed” kadootje , zoals een pop, auto of 
bal. De oudere kinderen kregen een klein 
pakketje met daarin een tandenborstel en 
tandpasta, een stukje zeep en een handdoekje 
en iets van chocola. 

Hierboven een foto van een aantal kinderen en hun kerstkadootjes. 
 
Van de Stichting Project-Actie Rheden kregen we, zoals elk jaar, € 400,- .  
 
Sjaak Kolvenbach Advies betaalde weer onze kraamhuur van de kerstmarkten in 
2018, en deed daar nog een extra gift van € 400,- bij. 
 
We zijn ontzettend dankbaar voor al deze (extra) giften. Zo kunnen we ook het 
komende jaar weer al onze projecten realiseren.  
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Projecten in 2018 
 
"Los niños pobres de Lima". 
 
Dit project richt zich op drie gebieden: huisvesting, onderwijs en gezondheids-
zorg. 
Moederoverste Madre Lucia heeft aan ons een overzicht gestuurd over de uitga-
ven die ze het afgelopen jaar gedaan heeft. Het afgelopen jaar was dat een bedrag 
van € 4.800,-  wat bijna volledig gebruikt is. 
De meeste kosten werden gemaakt voor medicijnen en medische onderzoeken; 
maar ook het betalen van schoolgeld en schoolbenodigdheden is een terugkeren-
de “post”. Kinderen worden nl. zonder schooluniform, nieuwe schoenen en de 
vereiste schoolbenodigdheden zoals schriften en pennen etc. niet op school 
toegelaten.  

Moises, hiernaast op de foto hebben we in 2013 een start-
kapitaaltje gegeven om een oventje te kopen. 
Op die manier kon hij gedeeltelijk in zijn eigen onderhoud en 
dat van zijn zoontje voorzien. In het begin bakte hij koekjes 
en taartjes, die hij probeerde te verkopen. 
Ondertussen bakt hij pizza’s, die hij verkoopt. Moises kan 
hierdoor volledig in zijn onderhoud voorzien. Alleen bij on-
verwachte medische kosten moet moederoverste Madre 
Lucia nog bijspringen. 
 
De moeder van Ariana is ondertussen aan haar zweetklieren 
geopereerd. De operatie is succesvol verlopen en we hopen 
dat ze nu spoedig een baan vindt. 

 
Met de dochter van Maura, Aimé gaat het redelijk goed. Ze verkoopt nu gebakjes 
en koekjes, die ze bakt in het oventje wat ze van een van onze donateurs heeft 
gekregen. Het gezin van Maura heeft nog wel steun van ons nodig (medicijnen 
voor Maura, kosten van de chemokuur en medicijnen voor Aimé), maar men 
verdient nu voldoende geld om in het dagelijks onderhoud te voorzien. 
 
"Los niños  especiales de Lima". 
 
In 2018 hebben we acht kinderen / jongeren ondersteund. Wij zorgden ervoor dat 
ze naar school konden gaan en ook indien nodig therapie en medicijnen kregen. 
Het gaat goed met ze. We hebben het afgelopen jaar € 3.200,- voor dit project uitge- 
geven. 
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We zullen, wanneer we in april 2019 in Peru zijn met moederoverste Madre Lucia 
bespreken of er een mogelijkheid is van een gerichte beroepsopleiding voor deze  
jongeren. Zij zouden t.z.t voor een gedeelte in hun eigen onderhoud moeten kunnen  
voorzien.  
Voor Nayra , het meisje wat naar het reguliere basisonderwijs gaat ,zal begin 2019  
het bedrag voor het aanschaffen van een rolstoel bij een speciale Stichting wor-                                                                                                
den aangevraagd. Nayra heeft veel baat bij de therapieën die ze krijgt. 
We steunen haar en haar broertje met therapieën , medicijnen en het naar school 
gaan. Ook betalen we de therapie voor Ariana. 
 
Los predilectos de Madre Teresa Camera (ontbijt in Lima) . 
 
Het gebouw waar elke schooldag ongeveer 65 kinderen en ook een aantal alleen-
staande moeders (met kleine kinderen) een ontbijt krijgen, staat in de krottenwijk 
Cerro el Pino , één van de gewelddadigste en armste wijken van Lima.  
De gaarkeuken is belangrijk voor de kinderen. Zij vinden er rust en kunnen er hun 
verhaal kwijt.   
Het project “ontbijt in Lima” loopt goed. De kinde-
ren zijn in staat om zich op school beter te concen-
treren. Het is fijn en goed om te zien dat de saam-
horigheid tussen de kinderen en de gezinnen waar 
de kinderen toe behoren, toeneemt . 
De wijk Cerro el Pino blijft goed betrokken bij ons 
project. Af en toe krijgt men een gift uit de wijk zelf. 
(fruit en brood) 
Ook dit jaar zijn de zusters weer binnen hun budget 
van 5.000 euro gebleven. 
Omdat we voldoende geld van de kringloopwinkels, 
en wat extra giften hebben gekregen, is dit project 
het komende en het daarop volgende jaar gewaar-
borgd. 
  
Op de foto ziet u Madre Pocha en een gezin wat de gaarkeuken bezoekt. 
 
Projecten voor 2019. 
 

• Het project :   "Los niños pobres de Lima". 
 

• Het project :    "Los niños  especiales de Lima". 
 
• Het project :   "Los predilectos de Madre Teresa Camera”. 
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Staat van baten en lasten over 2018 
 
 
Baten 
 
vaste donateurs € 4.945,00 
extra giften vaste donateurs € 630,00 
overige donateurs € 1.690,00 
kringloopwinkels € 11.750,00 
huwelijksfeest € 889,00 
verjaardag Femke € 814,89 
opbrengsten (kerst)markten en  verkoop Peruaanse spulletjes € 6.735,37 
opbrengst acties € 483,18 
terug kraamhuur 2018 € 1.026,28 
rente € 5,65 
                                                                                            toaal : € 28.969,37 
 

 
Lasten 
 
besteed aan doelstelling € 14.900,00 
inkoop Peruaanse spulletjes + inklaringskosten € 1.274,00 
kraamhuur en bijkomende kosten € 1.039,52 
aanschaf opbergkast € 59,49 
uitvoeringskosten eigen organisatie € 217,37 
                                                                                            toaal : € 17.490,38 
 
 
 
Overschot 2018:                                                              €       11.478,99 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan onze reserves.                            
De staat van baten en lasten 2018 is gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven 
zoals ze in 2018 zijn geweest.         

 


