
Nieuwsbrief Mei 2020 
 

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 
• Projecten:  “los niños pobres”  en “los niños 

especiales”  
• (Nieuw) Project Los niños pobres de Huaraz 
• Sponsoring 

 
 
 
Nieuws van de Stichting 
 
Het zijn rare tijden, zowel in Nederland als in Peru en 
uiteraard de hele wereld. Het corona virus heeft een grote impact op het dagelijks leven.  
 
Ook in Peru is het virus opgedoken. De president heeft 15 maart de noodtoestand in Peru 
afgekondigd. Dit betekent dat iedereen binnen moet blijven. Alleen supermarkten en 
apotheken zijn open.  Je mag alleen de straat op voor essentiële boodschappen of voor 
het verkrijgen van medische zorg.  Op 18 maart is er ook een avondklok ingesteld, 
waardoor er niemand buiten mag zijn van 20:00 - 5:00.  Op deze manier probeert het land 
verspreiding van het virus zo min mogelijk een kans te geven.   Op dit moment zijn er al 
ruim 37000 besmettingen en zijn er zo'n 1000 mensen overleden.  
 
Zoals u zult begrijpen is de medische zorg in Peru veel slechter en kleinschaliger dan in 
Nederland. Deze maatregels zijn dan ook hard nodig.  Dit betekent echter ook dat er niet 
gewerkt kan worden en dit is vooral voor de arme mensen een groot gemis.  
Zij leven namelijk altijd bij de dag en hebben geen mogelijkheid om te sparen (wat er op 
een dag binnenkomt is vaak net genoeg om van te leven) Nu zij niet kunnen (mogen) 
werken is er dus ook geen geld voor eten.   
Daarnaast mogen ze ook de straat niet op, om bijv. de zusters om hulp te vragen.  Toch 
wordt dit laatste gedoogd en kunnen de zusters gelukkig nog iets voor hen betekenen. (zie 
verderop in deze nieuwsbrief)  



 
De kinderen in Peru mogen net zoals in Nederland niet naar 
school.  Thuis onderwijs kennen ze in Peru ook, maar niet alle 
kinderen zijn in staat om dit te volgen. Je hebt hier namelijk, 
naast een telefoon of tablet, ook goede verbinding voor nodig 
en dat is met name in de binnenlanden (bijv. Huaraz) niet 
beschikbaar. Toch proberen de kinderen daar hun schoolwerk 
zo goed mogelijk bij te houden. 
 
 
 
 
 

 
Wanneer de kinderen weer naar school mogen is op dit 
moment nog niet duidelijk. De kans is groot dat de 
scholen het hele schooljaar (tot december) dicht blijven, 
omdat de meeste (staats) scholen geen goede 
hygiënische voorzieningen hebben, zoals bijv. stromend 
water.  
 
Ook Kiara, die door de Stichting wordt ondersteund, doet 
ijverig haar best.        
                  Kiara 
 
Project Gaarkeuken Lima  
 
De kinderen mogen sinds begin maart (start van het schooljaar) niet naar de gaarkeuken 
komen voor hun dagelijkse ontbijt.  Moederoverste Irene gaf al vrij snel aan dat ze graag 
wat voor de kinderen van de gaarkeuken wilde doen, omdat ze zag dat ze niet voldoende 
eten hadden. Zij vroeg de Stichting, of zij het geld dat zij normaal gesproken voor de 
gaarkeuken zou gebruiken, nu zou mogen besteden aan voedselpakketten voor deze 
families.  
 
Na overleg met het bestuur van Stichting Mariposa-Peru, hebben we bij Moederoverste 
Irene aangegeven dat zij het geld nu mag gebruiken om voedselpakketten te maken, maar 
alléén voor de gezinnen die naar de gaarkeuken komen.  Dit om te voorkomen dat er 
straks heel veel arme gezinnen bij de zusters aankloppen voor een voedselpakket. Hoe 
graag we hen ook zouden willen helpen, we 
hebben hier niet de financiële middelen voor.  
 
Inmiddels zijn de eerste pakketten aan de 
families gegeven en zijn de zusters bezig met 
een tweede pakket.  De pakketten bestaan uit 
houdbare producten, zoals rijst, pasta, suiker, 
olie en melk. (in blik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De gezinnen stuurden Moederoverste Irene een foto van de ontvangen producten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Project Los niños pobres de Lima  
 
Ook moederoverste Lucia krijgt veel arme mensen aan de 
deur met de vraag of ze iets voor hen kan 
betekenen.  Moederoverste Lucia probeert zoveel mogelijk 
mensen te helpen met voedingsmiddelen. Zoals u zult 
begrijpen kan ze niet iedereen helpen.  
 
De kinderen van ons project los niños especiales kunnen 
ook niet naar school.  
Zij ontvangen wel de maandelijkse bijdrage, zodat daar 
voedingsmiddelen en medicijnen van gekocht kunnen 
worden.  
 
 
 
(Nieuw) Project: Los niños pobres de Huaraz 
 
Vorig jaar april waren voorzitster Femke van Egmond-Arends en penningmeester Thijs 
Arends met hun familie in Peru om o.a de projecten van Stichting Mariposa-Peru te 
bezoeken.  
Zij spraken toen ook met moederoverste Pocha, waarmee Femke jarenlang heeft 
samengewerkt in o.a. Cajamarca.  Moederoverste Pocha is begin 2019 overgeplaatst naar 
een klooster in Monterrey (Huaraz).  
 
In deze omgeving (het Andes gebergte) is er veel armoede en komen er geregeld arme 
mensen aan de deur om voedingsmiddelen en/ of medicijnen te vragen.  Ook in dit 
klooster hebben de zusters niet voldoende financiële middelen om deze mensen altijd te 
kunnen helpen.  
Door de jarenlange samenwerking van Femke met 
moederoverste Pocha, weet zij dat evt. financiële hulp 
goed door moederoverste Pocha besteed wordt. 
In overleg met hun familie besloten ze, uit eigen zak, een 
klein bedrag aan moederoverste Pocha te schenken, 
zodat zij hiermee arme gezinnen kon helpen. 



 
Dit jaar (2020) heeft Stichting Mariposa-Peru een bedrag van €1000,- overgemaakt naar 
moederoverste Pocha, zodat zij begin dit jaar kinderen kon helpen met het bekostigen van 
schoolmaterialen, voedingsmiddelen en medicijnen.   
 
 

Nu het coronavirus er voor gezorgd heeft dat heel Peru in een 
lockdown zit, gebruikt moederoverste Pocha nu het geld voor 
voedselpakketten voor arme gezinnen.  
 
Moederoverste Pocha geeft aan dat het met de zusters goed 
gaat, maar dat ze zich erg veel zorgen maken om de mensen in 
de kleine dorpjes rondom Huaraz. 
 
Veel boeren zijn namelijk vanuit Huaraz een aantal jaren geleden 
naar Lima vertrokken om daar geld te verdienen. 
70% van deze mensen wonen in Lima in de krottenwijken, vaak 
zonder stromend water. Ze houden zich in leven houden door zo 
nu en dan wat op straat te verkopen. 

 
Door de lockdown mogen ze nu niet naar buiten en kunnen ze dus 
niet werken.  Veel arme mensen hebben daarom besloten terug te 
keren naar Huaraz. 
Maar omdat er geen busjes rijden, leggen ze de weg te voet af. (dat 
is weken lopen)   
Nu ze langzaamaan terug komen, blijkt dat sommige van deze 
mensen ook besmet zijn en dat ze (ongewild) het virus meenemen 
naar de kleine dorpjes. 
 
 
Er komen veel mensen om eten 
vragen en moederoverste Pocha 
probeert met het geld dat ze van 
de Stichting heeft gekregen, zoveel  
mogelijk gezinnen te helpen.  
 
 
 
 
 
 
Mocht u behoefte hebben om de zusters (extra) te 
ondersteunen, dan kunt u uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL51INGB0001731037 t.n.v. 
Stichting Mariposa-Peru te Velp.  Onder vermelding van “Peru 
Corona" en evt. het project wat u zou willen ondersteunen.  
 
Namens de zusters en de kinderen alvast 
hartelijk dank voor uw gift.  
 
 
 
 
 



Sponsoring 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief valt te lezen, collecteerde Bartiméus, een instelling voor 
blinden en slechtzienden, sinds november 2019 voor Stichting Mariposa- Peru. De collecte 
duurde tot het einde van het jaar.   

 
 
Afgelopen 16 februari mocht 
bestuurslid Didi Borkus een hele mooie 
cheque ter waarde van € 1100,- in 
ontvangst nemen.  Didi was even 
overdonderd door dit geweldige 
bedrag.   
 
 
Namens alle kinderen in Peru: Bartiméus ontzettend bedankt!    
 
 

 
 
Ook mochten we in februari van dit jaar een collecte gift ontvangen van de Evangelisch-
Lutherse Gemeente uit Zwolle. Er werd een mooi bedrag van € 159,25 naar Stichting 
Mariposa-Peru overgemaakt.   
Ook hen willen we namens de kinderen ontzettend bedanken! 
 
 
 
 


