
Nieuwsbrief September 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.  
 

 
 
Nieuws van de Stichting 
 
Er is helaas weinig positief nieuws te melden vanuit Peru.   
 
Het coronavirus breidt zich helaas nog steeds uit in Peru. En 
de lockdown blijft (deels) bestaan.  
 
Op 28 augustus zijn er volgens cijfers van de regering meer 
dan 600.000 besmettingen en 28.000 doden in Peru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een korte terugblik: 
 
Het eerste officiële geval van besmetting met COVID-19 in Peru, werd bevestigd op 6 
maart. Het ging in eerste instantie om Peruanen die terugkeerden uit Spanje en Italië, 
maar al snel begon het virus zich te verspreiden onder de bevolking. Eerst in de rijkere 
delen van Lima, later in de volkswijken van de hoofdstad en tenslotte over de rest van het 
land.  
 
Naast de hoofdstad Lima, zijn de regio's in het noorden van Peru zwaar getroffen.  
Geleidelijk verschuift het virus nu ook naar het zuiden van het land. Omdat de 
gezondheidszorg in Peru slecht is en een golf van zieke mensen niet aan kon, kondigde 
de regering op 16 maart de noodtoestand af omwille van bedreiging van de 
volksgezondheid.  



 
 
De noodtoestand (of lockdown) houdt in dat men alleen voor boodschappen, het uitlaten 
van de hond en voor het halen van medicijnen, de straat op mag.  Deze absolute lockdown 
(voor heel het land) duurde tot eind juni.  Vanaf dat moment werd de noodtoestand in 
bepaalde gebieden deels opgeheven. Dit gold echter niet voor jongeren en ouderen; zij 
mogen in het hele land nog steeds niet naar buiten. Ook geldt er in het hele land een 
avondklok van 22:00- 4:00.  
 
Recent heeft de president aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot 30 september 
2020. Op zondag mag men niet meer samenscholen en sociale contacten dienen weer 
vermeden te worden. Peru ziet namelijk het aantal besmettingen helaas nog niet dalen.  
 
De scholen zullen dit jaar niet meer open gaan en kinderen en jongeren zijn dus 
genoodzaakt om virtueel onderwijs te volgen. Hierdoor zullen veel kinderen en jongeren 
het studiejaar helaas opnieuw moeten gaan volgen. Zij hebben simpelweg niet de 
mogelijkheden om online lessen te volgen: zij hebben namelijk geen internetvoorziening of 
telefoon of laptop ter beschikking.  
 
In de praktijk werd de eerste maand van 
de quarantaine vrij goed opgevolgd door 
de bevolking, maar uiteindelijk ontstonden 
er toch grote samenscholingen op de 
markten.   
De meeste Peruanen kopen dagelijks hun 
(verse) producten. Zij hebben namelijk 
geen koelkast om producten in te 
bewaren. En daarnaast zijn ze qua 
inkomen afhankelijk van wat ze op een 
dag verdienen.  
 
De noodzaak om de straat op te gaan is voor deze (arme) mensen dan ook erg 
begrijpelijk. Het is óf thuis dood gaan van de honger, óf je de straat op wagen en hopen 
dat je geen corona oploopt.  

 
De lockdown lijkt dus vooral gezorgd te hebben 
voor een vertraging van het aantal 
besmettingen, maar nog niet voor een 
daling. Het gezondheidssysteem blijft onder 
zeer zware druk staan. Een totale ineenstorting 
lijkt voorlopig afgewend, hoewel de berichten uit 
de provincies soms schrijnend zijn.   
 
 

Hier zijn geen zuurstoftankjes of ziekenhuisbedden meer beschikbaar en mensen 
overlijden in huis. De lijken blijven lange tijd in huis of buiten het huis liggen, omdat de 
begrafenisondernemers geen tijd hebben om alle mensen op te halen en te begraven. 
Hierdoor is de kans op besmettingen vele malen groter.  
Arme mensen zijn de wanhoop nabij, omdat ze geen (goede) zorg kunnen betalen voor 
hun geliefden. 

 



 
Ondanks het virus “moet” het gewone leven wel weer op gang gaan komen. Het is van 
belang dat de economie weer opgestart gaat worden. Dit gebeurt via een stappenplan en 
in bepaalde sectoren.  (Vanaf mei is men weer gaan werken in de industrie en mijnbouw, 
de bouw sector en de horeca. Met name restaurants die maaltijd bezorging verzorgen. 
(uiteraard alleen voor de rijke Peruaan)  

Zolang de lockdown bestaat, zijn er voor de arme Peruanen maar weinig mogelijkheden 
om inkomsten te verkrijgen. Van de overheid hebben zij een bedrag van ongeveer 100 
euro gekregen voor het kopen van voedsel en- of medicijnen. Meer geld is er vanuit de 
overheid voor de allerarmsten niet beschikbaar.  Het geld wat de overheid heeft, wordt in 
de economie (de (grotere) bedrijven) gestopt, zodat daar werkgelegenheid blijft bestaan. 
 
De arme Peruaan is dus afhankelijk van zijn eigen land, als hij dit heeft,  en verder van wat 
er op straat mogelijk is. (motortaxi, verkoop van snoepjes of drinken (mits toegestaan), 
sjouwen van producten)  
 
 
Huidige situatie bij onze projecten: 
 
Lima:   
Gaarkeuken en de arme kinderen in Lima  
 
Omdat de kinderen niet naar de gaarkeuken kunnen komen, maken de zusters elke 2 
weken een voedselpakket voor deze kinderen en hun families klaar.  Deze komen de 
mensen zelf ophalen bij de zusters.  Soms krijgen de zusters van de Caritas (instelling die 
arme mensen ondersteunt) producten die ze bij de pakketten doen.  
 
De families zijn enorm dankbaar voor de voedselpakketten die ze krijgen en elke keer 
sturen ze moederoverste Irene foto’s van hun kinderen met de gekregen producten.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zijn ontzettend blij dat we dit voor deze gezinnen kunnen doen. Het zorgt er voor dat 
er een soort van basis is voor gezonde maaltijden (pasta, rijst, olie, linzen) en dat ze 
daardoor minder de straat op hoeven en dus ook minder in contact komen met het virus.  
Moederoverste Irene schrijft dat er geen enkele familie is die niet in aanraking is geweest 
met corona. Of wel een familielid die besmet is geraakt (en vaak overleden) ofwel iemand 
in het eigen gezin.    
 
De families zijn enorm arm, hebben geen (financiële) reserves en als ze ziek worden is er 
geen geld voor medicijnen, laat staan voor een opname in het ziekenhuis.  
 



 
 
 
Bij het klooster van Breña, waar moederoverste Lucia woont, 
komen veel mensen aan de deur om de zusters om 
voedingsmiddelen of kleding en dekens te vragen (de winter is 
begonnen in Lima)  
 
De gezinnen die de zusters jaarlijks met behulp van Stichting 
Mariposa-Peru ondersteunen, krijgen hun maandelijkse bijdrage 
en vaak iets extra’s qua eten of kleding.  
 
Ook de zusters hebben weinig (extra) financiële middelen, maar 
met het weinige dat ze hebben, proberen ze zo goed mogelijk te 
helpen. Iedereen die bij het klooster aanklopt, krijgt iets mee.  
 
 
 

 
Huaraz 
 
In Huaraz, waar moederoverste Pocha woont, is de situatie nog 
schrijnender dan in de hoofdstad Lima.  Huaraz is nog in 
complete lockdown, wat betekent dat men daar niet de straat op 
mag, behalve voor boodschappen of medicijnen. Als je naar 
buiten gaat is een mondmasker verplicht.  S’ avonds en s’ 
nachts mag men helemaal niet naar buiten.  
Met de hulp van Stichting Mariposa-Peru koopt moederoverste 
Pocha grote hoeveelheden rijst, pasta, olie en bonen in. Als er 
dan mensen aan de deur komen, geeft ze hen een zakje met 
eten mee.  Het is weinig wat ze kan doen, maar de mensen zijn 
enorm dankbaar.   
 
 
De zusters zijn Stichting Mariposa-Peru en al haar donateurs ontzettend dankbaar. En wij 
zijn trots en dankbaar dat we al ruim €3500,- extra hebben opgehaald om deze 
voedselpakketten mogelijk te maken.  Onze dank naar jullie is enorm groot!   
Voor mij, Femke, is het moeilijk om van de zusters de verhalen te horen van de armoede 
en de wanhoop die er in het land is. Ik heb de Peruaanse bevolking in mijn hart gesloten 
en het doet pijn te zien dat de arme mensen zo op zichzelf worden teruggeworpen en dat 
ze dit virus bijna lijdzaam moeten ondergaan. Ze hebben vaak geen keuze en moeten het 
doen met de liefdadigheid van anderen.  Ik ben dankbaar voor alle foto’s die ik krijg 
teruggestuurd en de dankbaarheid die we terug krijgen van de Peruaanse bevolking via de 
zusters. De mensen zijn zo ontroerd en dankbaar dat er zoveel mensen ver weg zich over 
hen bekommeren. De tweede familie die ik in mijn hart heb gesloten, is door heel veel 
mensen in hun hart gesloten.   
 

Een heel groot  GRACIAS voor iedereen! 
 
 
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.  


