
 
Nieuwsbrief Maart 2022 

 

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.  
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• Sponsoring 

 
 
Nieuws van de Stichting Mariposa-Peru 
Allereerst onze enorme dank voor de 
financiële steun die we het afgelopen jaar 
van u mochten ontvangen.  
 
Mede dankzij deze steun kunnen we ook dit jaar al onze lopende projecten ondersteunen.  
Hier zijn we enorm dankbaar voor en ook een beetje trots, want ondanks dat we 
inkomsten misliepen vanwege alle kerst- en wintermarkten die niet doorgingen, hebben we 
er met elkaar voor gezorgd dat we voldoende geld hadden om ook in 2022 onze kinderen 
financieel te ondersteunen.  
 
En eindelijk kunnen we ook weer positief nieuws uit Peru melden. Doordat ruim 75% van 
de inwoners volledig is gevaccineerd, mochten vanaf half maart in grote delen van het 
land de scholen weer open en kon er weer “gewoon” les gegeven worden. 
 
Dit is een hele belangrijke ontwikkeling in Peru, omdat de afgelopen 2 jaar de kinderen 
alleen online onderwijs konden volgen en dit voor heel veel kinderen niet of maar deels 
toegankelijk was. De achterstanden zijn dan ook enorm. Sommige kinderen moeten het 
schooljaar over doen en een aantal kinderen zal helemaal niet terugkeren om hun 
(basis)school af te maken; zij hebben de afgelopen periode moeten “werken” om 
voldoende inkomsten voor het gezin te krijgen. En doordat ze een grote achterstand 
hebben, zullen veel ouders er voor kiezen om hun kind te laten werken in plaats van naar 



school te laten gaan.  Een hele schrijnende werkelijkheid, maar door de coronacrisis zijn 
heel veel gezinnen hun kleine buffer kwijtgeraakt en zijn ze genoodzaakt om alles op alles 
te zetten om te overleven. Op dit moment hebben wij van de zusters niet gehoord dat er 
kinderen thuis blijven om te werken. Wel zijn er gezinnen vanuit Lima en Huaraz 
vertrokken naar hun geboortedorp in de bergen. Vaak hebben ze daar nog familie en 
proberen ze op het land te werken en zo in hun onderhoud te voorzien.  
Wanneer wij van de zusters horen dat er kinderen niet naar school kunnen door financiële 
problemen zullen wij als Stichting kijken of we de ouders kunnen ondersteunen, zodat de 
kinderen toch naar school kunnen.  
 
Omdat de kinderen weer naar school mochten, betekende ook dat er bij de zusters weer 
een beroep gedaan werd om een bijdrage aan de schoolspullen. Het gaat hierbij om 
schriften, pennen, stiften, maar ook om uniformen, schoenen en sokken.  Gelukkig hebben 
de zusters in zowel Lima als Huaraz begin 2022 hier een budget voor gekregen en konden 
er heel veel kinderen geholpen worden.  
 

 
 

 
 
 



 
Project: Gaarkeuken Lima  

 
De afgelopen maanden zijn de zusters door gegaan met het 
uitdelen van voedselpakketten.  Elke 2 weken kregen de gezinnen 
die normaal naar de gaarkeuken kwamen een voedselpakket, 
bestaande uit verschillende houdbare producten.  Ondanks dat er 
weer meer gewerkt mocht worden, was deze hulp nog steeds 
ontzettend nodig. Met Kerst kregen de gezinnen ook wat extra 
levensmiddelen, zoals melk, chocola en paneton (soort van 
kerstbrood)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlak voor de Kerst kwamen de kinderen met hun ouders naar de gaarkeuken om het Kerst 
voedselpakket in ontvangst te nemen.  Onderstaande foto is toen genomen.  We zijn heel 
dankbaar dat we zo’n grote groep kinderen met hun ouders konden ondersteunen.  
De ouders en kinderen zijn heel dankbaar dat ze bijna 2 jaar via de zusters van ons 
voedselpakketten hebben mogen ontvangen.  En we hopen natuurlijk dat de gaarkeuken 
snel weer open kan gaan, zodat de kinderen elke schooldag weer een gezond en 
voedzaam ontbijt kunnen krijgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondanks dat de meeste kinderen in Lima het online onderwijs konden volgen en ze veel 
thuis hebben gewerkt, zijn ze toch heel blij en dankbaar dat ze nu weer af en toe naar 
school mogen gaan.  
 
De kinderen gaan weer 2 dagen per week naar school. De ene groep op maandag en 
woensdag en de andere groep op dinsdag en donderdag. Op vrijdag wordt er online les 
gegeven.  Omdat het nog onduidelijk is wie wanneer naar school gaat, is de gaarkeuken in 
Lima nog niet gestart. Deze maand delen de zusters nog voedselpakketten uit en daarna 
gaan ze kijken of ze de gaarkeuken weer kunnen openen.  



We vroegen de kinderen om een foto van het thuis onderwijs en vroegen hen naar het 
belang van de gaarkeuken. Hieronder een paar foto’s en wat reacties.  

 
 
 
Jordán van 15 schrijft: 
Ik zit in de vierde klas van het middelbaar onderwijs. De 
gaarkeuken is heel erg belangrijk, want, dankzij de hulp die 
we krijgen, zijn we goed gevoed en zijn we gezond. Dat God 
jullie zegent en dat het jullie nooit aan iets ontbreekt bij jullie 
thuis.  
 
 
 
 
 
 

Zijn broertje Lyam van net 6 jaar schrijft: 
Ik zit in de eerste klas van de basisschool en ik vind het leuk 
om met mijn auto’s te spelen. 
De gaarkeuken is belangrijk voor mij, omdat het me leert om 
God om hulp te vragen en om dankbaar te zijn. En het leert 
ons ook om liefde aan de ander te geven. En dat we ontbijt 
krijgen, zodat we sterk zijn. Iedereen bedankt en zegeningen 
voor jullie allemaal.  

 
 
 
En Ariana van 13 schrijft: 
Wij zijn met 4 kinderen thuis en we gaan naar de Labarthe 
school. De gaarkeuken is heel erg belangrijk voor mij en mijn 
familie, omdat we elke dag een ontbijt krijgen en daardoor 
vrolijk en blij naar school gaan.  Ik bedank jullie vanuit mijn 
hart voor deze steun die we van jullie ontvangen. Dat God 
jullie rijk mag zegenen.  
 
 
 
 
 

Sebastián is één van de jongste kinderen die naar de 
gaarkeuken komt voor een ontbijt.  Hij is 2 jaar oud.   
Zijn moeder schrijft: de gaarkeuken is belangrijk, omdat het ons 
helpt om ons gezond en sterk te voelen.  
 
Sebastián heeft nog een zus van 4 jaar en een broer van 9 jaar, 
die ook naar de gaarkeuken komen voor een gezond en lekker 
ontbijt.   
 
In een volgende nieuwsbrief zullen we andere kinderen aan het woord laten.  
 
 
 
 



Project: Los niños pobres de Huaraz 
 
Ook in Huaraz mogen de kinderen gelukkig weer 2 dagen naar school.  Mede dankzij de 
financiële hulp van de stichting, konden de zusters een aantal kinderen nieuwe 
schoolbenodigdheden geven.  

 
Daarnaast helpen we in Huaraz, met de financiële steun van Stichting Maret en onze 
vaste donateur Liesbeth Scholte, een aantal specifieke gezinnen. 
Deze gezinnen krijgen maandelijks een vast bedrag wat zij vrij kunnen besteden aan 
kosten voor het onderwijs, voeding en evt. therapie.  Daarnaast hebben we het afgelopen 
jaar twee gezinnen een startkapitaal kunnen geven, zodat zij een eigen “onderneming” 
konden starten. Liesbeth heeft hiervoor de kosten op zich genomen.  En ook voor het jaar 
2022 heeft zij aangegeven dit nogmaals voor 1 gezin te willen doen.  
 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze specifieke giften en zijn ook enorm trots te kunnen 
vermelden dat de 2 gezinnen die wij vorig jaar geholpen hebben met het starten van een 
eigen onderneming, dit jaar geen maandelijkse hulp meer nodig zullen hebben.  
Hieronder een korte omschrijving van 1 van deze gezinnen. 
 
Gezin 1: Alleenstaande moeder Zoila met haar kinderen Cristofer (3 jaar) en Yasuri (5 
jaar)   
Zoila verdiende haar geld met het wassen van kleding.  Zij gaf halverwege 2021 echter bij 
moederoverste Pocha aan dat ze graag haar eigen verbouwde groente wilde verkopen. 
Hiervoor had ze echter wel een klein verkoopwagentje nodig. Via Liesbeth heeft ze 
hiervoor geld gekregen.  
Helaas stegen de prijzen van de producten enorm en lukte het Zoila niet om haar groenten 
te verkopen.   
Ter overbrugging (hopelijk komen er weer betere tijden) koopt ze nu grote gasflessen in en 
verkoopt die in haar eigen dorp iets duurder.  
Hierdoor lukt het haar om een klein inkomen te vergaren en is zij niet meer afhankelijk van 
een maandelijkse bijdrage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Project: Los niños especiales 
 
Vanwege de coronacrisis konden ook de kinderen met een 
beperking niet naar school. Gelukkig konden de meesten van 
hen wel de benodigde therapie ontvangen. Onder andere 
logopedie en fysiotherapie.   
 
De andere kinderen waren toch ook echt op thuis (online) 
onderwijs aangewezen. Er waren wel een paar kinderen die 
1x in de week bezoek kregen van hun leerkracht, zodat er 
werd geprobeerd om de achterstand niet te groot te laten 
worden.  Op de foto zie je Hennry met zijn meester.  
 
 
 
Dit jaar zullen we goed gaan bekijken welke kinderen er nog (voldoende) vorderingen 
maken en nog baat hebben bij het speciaal onderwijs. Indien dit niet het geval is, zullen we 
moeten nadenken of we de hulp die nodig is, niet anders moeten organiseren. Wellicht 
door te kijken naar de mogelijkheden om de moeders te ondersteunen met een 
startkapitaal, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 
 
 

 
In 2022 zullen we vooralsnog één nieuw kind de mogelijkheid 
geven om zo goed mogelijk onderwijs te volgen. 
 
Dit is Valentino, hij is 7 jaar oud en zit in de 2e klas van de 
basisschool. De juf van Valentino heeft aangegeven dat hij 
hyperactief is en dat hij moeite heeft met zich concentreren op 
de lesstof. Zij heeft aangeraden om te starten met een 
behandeltraject bestaande uit therapie en medicatie.   
 
Valentino komt uit een arm gezin en zijn moeder heeft daarom 
bij moederoverste Lucia gevraagd om financiële ondersteuning, 
zodat haar zoon dit traject in kan gaan.  
 
Van moederoverste Lucia kreeg hij alvast wat onderwijs spullen 
voor het nieuwe schooljaar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Terugblik:  Kleuterschool Ángeles de Bondad – Cajamarca 
 
Één van onze afgeronde projecten is kleuterschool Ángeles de 
Bondad te Cajamarca. In 2010 opende deze kleuterschool haar 
deuren en de eerste drie jaar hebben wij deze kleuterschool mede 
gefinancierd.  Inmiddels bestaat de kleuterschool dus al ruim 10 
jaar en sinds maart van dit jaar heeft zij een nieuwe directrice, 
namelijk zuster Maria Cruz. Naast dat zij de directrice is, geeft zij 
ook nog les aan 1 kleuterklas.   
 
Mede met de hulp van de ouders en de grote betrokkenheid die de 
zusters hebben in de wijk heeft de kleuterschool de coronacrisis 
goed doorstaan en zijn er dit schooljaar (mrt 22) in elke kleuterklas 
20 kinderen gestart.   

 
 
 

                                               Zuster Maria Cruz 
 
Wij zijn enorm trots op de zusters dat zij met 
zoveel enthousiasme en kennis deze 
kinderen van onderwijs voorzien.  Daarnaast 
krijgen de kinderen ook nog elke schooldag 
een warme maaltijd aangeboden.  
 
 
 

 
Sponsoring 
 
Naast de vaste donateurs die eind van het vorige jaar nog een (extra) bijdrage 
overmaakten, waren er ook wat bijzondere giften: 
 
Allereerst hield de Titus Brandsma Parochie uit 
Oss een grote actie voor onze Stichting. 
 
Elk jaar in oktober wordt er in deze parochie een 
Fairtrade markt gehouden.   
Stichting Mariposa-Peru is hier ook altijd bij om 
haar Peruaanse spulletjes te verkopen.  
 
Ook dit jaar heeft bestuurslid Ankie ontzettend 
haar best gedaan en voor maar liefst € 615,- 
opgehaald.  (Verkoop spulletjes én donaties)  
 
 
Maar dit jaar was onze Stichting ook het goede doel van de dag.  
Dit betekent dat alle extra opbrengsten van bijv. het eten en 
drinken en de verkoop van loten voor de loterij, bestemd waren 
voor onze Stichting.  
 
Op 28 november mocht Ankie een bijzondere cheque in 
ontvangst nemen!  Wat waren wij ontzettend dankbaar voor dit 
supermooie bedrag.  



 
 
 
Maar hier hielden de donaties van deze parochie nog niet op:  Stichting Mariposa-Peru 
was namelijk ook nog verkozen tot Adventsactie van de parochie. De gehele 
adventsperiode kon er gedoneerd worden aan onze Stichting en werd er tijdens de 
vieringen gecollecteerd.  We ontvingen in totaal nog een bedrag van ruim € 1700,-  
 
Namens de zusters en de kinderen in Peru: ontzettend bedankt voor al deze acties die 
jullie voor onze Stichting gedaan hebben en voor de vele donaties die hierbij gegeven zijn.  
 
 
Overige (gulle) donaties 
 

Ø De Parochiele Caritas Instelling van de Heilige 
Clara federatie te Aarlanderveen maakte een 
bedrag over van € 250,- t.b.v. de 
voedselpakketten. 

 
Ø De Parochiele Caritas Instelling Paus J maakte 

het bedrag van € 750,- t.b.v. de voedselpakketten.  
 

Ø Stichting Maret maakte een extra donatie van  
€ 500,- t.b.v. de voedselpakketten. 

 
Ø Mevr. Bosbaan maakte ook € 500,- t.b.v. de 

voedselpakketten over naar onze Stichting.  
 

 
Ø De heer Bouman maakte het symbolische bedrag 

van € 555,55 over naar de Stichting.  
 

Ø Sjaak Kolvenbach Advies ondersteunt de Stichting elk jaar o.a. met sponsoring van 
de kraamhuren van de kerstmarkten. Afgelopen jaar gingen wederom deze markten 
niet door. Toch werd er een bedrag van € 600,-  overgemaakt naar de Stichting.  
 
Daarnaast besloot Sjaak om de gaarkeuken nogmaals een jaar te ondersteunen 
met € 1500,- 

 
 
 
 
Namens de zusters en de kinderen hartelijk dank voor uw gift.  
 
 
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.  
 
 
 


