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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 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. Voor het laatst is dit in april 2019 gebeurd. 
 
De Stichting Mariposa-Peru bestaat nu ruim veertien jaar en heeft ondertussen 
vijftig vaste donateurs en een groot aantal andere donateurs. 
Soms wordt de Stichting Mariposa-Peru gesponsord door andere stichtingen, 
kerken of bedrijven. 
 
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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Het afgelopen jaar. 
 
Voor ons was het afgelopen jaar een “moeilijk” jaar, maar voor de mensen in Peru 
was en is de coronacrisis desastreus. Er is daar nog steeds bijna overal een 
volledige lockdown en een avondklok ingesteld. 
De scholen waren dicht en de mensen konden nauwelijks werken. Voor de arme 
mensen betekende dit dat ze geen inkomsten hadden. Omdat zij vooral bij de dag 
leven en niet in staat waren om te sparen, hield dit in dat zij nog meer op onze 
hulp waren aangewezen. 
 
Omdat de gezondheidszorg in Peru nog veel te wensen overlaat bleven veel 
mensen vaak thuis omdat ze  geen geld voor het ziekenhuis hadden, waardoor  
de kans op besmetting heel erg groot was.  
 
Voor de projecten die wij jaarlijks ondersteunen betekende dit dat al het geld wat 
normaal voor de projecten bedoeld was nu gebruikt is voor voedselpakketten en 
ondersteuning van de armen. Bij de bespreking van onze projecten wordt hier 
nader op in gegaan. 
 
Wij zijn dankbaar dat we veel extra giften hebben mogen ontvangen waardoor we 
de mensen in Peru ook extra konden helpen met in totaal € 2.900.  
 
 
 
Speciale giften. 
 
Ranpak B.V stortte € 2.000 op onze rekening en de parochie van de kerk in 
Aarlanderveen gaf ons € 250. 
 
De Stichting Kringloop Zaltbommel maakte € 1.000  naar de Stichting Mariposa-
Peru over. 
 
Oomen & Roovers B.V stortte € 500 op onze rekening. 
 
Van een aantal van onze vaste donateurs kregen we een extra kerstgift. 
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Speciale acties / donaties. 
 
Allereerst zijn we al onze (vaste) donateurs ontzettend dankbaar voor hun finan-
ciële steun in 2020. 
 
Het afgelopen jaar waren er ook een aantal speciale donaties en acties:   
 
Sjaak Kolvenbach Advies steunde ons met € 1.500 voor het project: ontbijt in 
Lima en stortte de kraamhuur van 2019 terug. 
 
Bartimeus, een instelling voor blinden en slechtzienden, collecteerde tijdens de 
kerkdiensten twee maanden voor de Stichting Mariposa-Peru. Dit leverde het 
mooie bedrag van € 1.100 op. 
 
De emballage-acties bij de  Nieuwkoop Supermarkt B.V en bij Plus Quadvlieg B.V  
brachten respectievelijk € 524 en € 84,90 op. 
  
Ook ontvingen we een collecte-gift van de Evangelisch Lutherse Gemeente uit 
Zwolle, nl: € 159, 25. 
 
De Stichting Project-Actie Rheden verdubbelde de opbrengst van de flessenbon-
nenactie bij de A.H in Velp: €  1.200. 
 
Van de Stichting Project-Actie Rheden kregen we, zoals elk jaar, ook nog  € 500,- 
Dit geld was speciaal voor de aanschaf van voedselpakketten bedoeld.    
 
Ook hebben we van de Stichting Maret  € 2.500 euro gekregen. Voorlopig is dit 
een jaarlijkse gift.  
De doelstelling van de Stichting Maret is andere kinderen die het minder hebben 
op educatief gebied te steunen. Dit is een geoormerkte gift.   
Er is nl. vastgelegd dat het geld besteed wordt aan het steunen van drie jongeren 
uit het speciaal onderwijs  ("Los niños pobres de Lima") en aan het steunen van 
een aantal jongeren uit Huaraz. (met schoolgeld en schoolspullen). 
 
Van mevr. E. Scholte kregen we 260 euro om een specifiek gezin in Huaraz te 
ondersteunen. Ook dit is een geoormerkte gift. 
 
We zijn ontzettend dankbaar voor deze (extra) giften. Zo kunnen we ook het 
komende jaar weer al onze projecten realiseren en extra hulp bieden. 
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Verkoop van typisch Peruaanse artikelen uit Peru 
 
Omdat er het afgelopen jaar geen kerstmarkten zijn gehouden, zijn er niet zoveel 
Peruaanse artikelen verkocht. 
Gelukkig heeft onze voorzitster Femke Arends samen met ons bestuurslid Ankie 
Nieuwesteeg via marktplaats, toch nog voor ruim € 1.900 verkocht. Een erg mooi 
bedrag en hartelijk dank daarvoor. 
 
 
Projecten in 2020 
 
"Los niños pobres de Lima". 
 
Dit project richt zich op drie gebieden: huisvesting, onderwijs en gezondheids-
zorg. 
Het afgelopen jaar is een bedrag van € 6.650 voor dit project overgemaakt. 
Hier zitten ook 4 kinderen bij voor wie wij het schoolgeld en de therapieën 
betalen. 
Ook dit geld is voor het grootste gedeelte gebruikt om er voedselpakketten voor 
te kopen. 
 
 
"Los niños  especiales de Lima". 
 
In 2020 hebben we negen kinderen / jongeren ondersteund. De scholen zijn vanaf  
16 maart 2020 gesloten. De kinderen en jongeren waren dus genoodzaakt om virtueel  
onderwijs te volgen. Voor veel kinderen was dit vaak niet mogelijk omdat ze geen  
laptop, telefoon of internetvoorziening hadden. Het gevolg is dat ze waarschijnlijk het  
schooljaar over moeten doen. 
Wij zorgden ervoor dat ze, hoewel ze niet naar school konden gaan, toch hun therapie 
en medicijnen konden krijgen.  
Verder werden ook deze gezinnen geholpen met het geven van voedselpakketten. 
We hebben in 2020 voor dit project  € 3.800,- uitgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Kerkallee 108 Stichting Mariposa-Peru   KvK 09158687  
6882 AX Velp www.stichtingmariposaperu.nl               giro: NL51INGB001731037 
026-3617109                    stichtingmariposaperu@hotmail.com           	
	   
 

Stichting Mariposa-Peru is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.	

 
 
 
 
 

Los predilectos de Madre Teresa Camera (ontbijt in Lima) . 
 
Het geld wat we voor dit project hebben overgemaakt, nl: € 5.000, werd volledig 
gebruikt voor het verstrekken van voedselpakketten. 
We hadden bij Moederoverste Irene aangegeven dat zij het geld mocht gebruiken 
om voedselpakketten te maken voor de gezinnen die al naar de gaarkeuken 
kwamen. Hoe graag we ook andere families zouden willen helpen, we hebben hier 
niet de financiële middelen voor. 

 

 
Een voedselpakket bestaat uit houdbare 
producten zoals: rijst, pasta, suiker, olie en 
melk in blik. 
Elke twee weken haalt men een 
voedselpakket op bij de zusters. De families 
zijn enorm dankbaar voor de 
voedselpakketten die ze krijgen.  
 

 
 
  

"Los niños pobres de Huaraz". (nieuw) 
 
Tijdens ons bezoek aan Peru in 2019 hebben we ook weer Moederoverste Pocha 
ontmoet. Femke heeft jarenlang met haar samengewerkt in Cajamarca.  
Sinds begin 2019 is zij overgeplaatst naar een klooster in Monterrey (Huaraz).  
Hier is veel armoede. Ook hier hebben de zusters niet voldoende financiële 
middelen om deze mensen te helpen. Daarom hadden wij besloten om hier een 
project van te maken. 
In Huaraz is de situatie nog schrijnender dan in andere delen van Peru. Er is nog 
een complete lockdown. Met behulp van ons geld koopt Moederoverste Pocha 
grote hoeveelheden rijst, pasta, olie en bonen in. Zo kan ze de arme mensen een 
beetje helpen. (zie foto) 
Voor 2020 hebben we € 1.000 overgemaakt. 
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Aan het begin van het schooljaar heeft Madre Pocha ,  voordat er corona was, 
schoolspullen gekocht voor kinderen uit een aantal arme gezinnen. (zie foto) 
 

 
 
“Opknappen van het huis van de familie Vivanco”. 
 
Voor dit project hebben we € 6.000 overgemaakt. Voorlopig wordt dit geld door 
Moederoverste Lucia apart gehouden. Er is nl nog steeds geen goede begroting 
gemaakt. Ook speelt de coronacrisis uiteraard een grote rol.   
Verder heeft Vivanco prostaatkanker. Wij zullen de operatie voor hem betalen. 
Deze zal ongeveer  € 1.300 kosten. Dit bedrag wordt voorlopig van de € 6.000 
betaald. 
 
Projecten voor 2021. 
 

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

• Het project :    "Los niños  especiales de Lima". 
 
• Het project :    "Los predilectos de Madre Teresa Camera”. 

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

 
• Het project :   “Opknappen van het huis van de familie Vivanco”. 
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Staat van baten en lasten over 2020.   
 
Baten 
 
vaste donateurs € 7.960,00 
extra giften vaste donateurs € 665,00 
overige donateurs € 6.224,25 
corona / voedselpakketten  €    4.575,28 
kringloopwinkels €    1.000,00 
opbrengst  verkoop Peruaanse spulletjes €    1.900,85 
opbrengst speciale acties €    1.234,63 
terug kraamhuur 2019 € 1.340,23 
rente € 0,00  
                                                                                           totaal : € 24.900,24 
 
 
 
Lasten 
 
besteed aan doelstelling  projecten   (2020 en 2021)  en  
extra coronahulp / voedselpakketten 

€ 42.850,00 

kosten zakelijk betalingsverkeer € 245,18 
inkoop kerstspulletjes en inklaringskosten  € 2.680,82 
uitvoeringskosten eigen organisatie €  52,20 
                                                                                           totaal : € 45.828,20 
 
 
 
Tekort  2020 :                 €  20.927,96 
Dit bedrag  komt uit onze reserves. 
 
 
 
De staat van baten en lasten 2020 is gekoppeld aan de inkomsten en uitgaven zoals 
ze in 2020 zijn geweest. 

 
 
 


