Nieuwsbrief Juni 2014
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.

Mededelingen van Stichting Mariposa-Peru
Deze keer een korte nieuwsbrief waarin wij een aantal mooie en bijzondere donaties onder
de aandacht willen brengen.
Daarnaast geven we uitleg over een nieuw project dat we in samenwerking met de
Vastenaktie en de Clara-Parochie uit Aarlanderveen begin maart gestart zijn.
Uiteraard weer veel leesplezier gewenst.
Namens het bestuur,
Femke Arends
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru
www.stichtingmariposaperu.nl
stichtingmariposaperu@hotmail.com

Speciale donaties/ acties
Traverse
Traverse is een Stichting voor Maatschappelijke Opvang
in Midden-Brabant.
Een medewerker van bovengenoemde organisatie, Janne Krop, gaf Stichting Mariposa-Peru
op als goed doel voor het kerstpakket van haar werk. Medewerkers konden opgeven of zij
een kerstpakket wilden, of dat zij liever het geld als gift aan Stichting Mariposa-Peru wilden
geven. En dit laatste hebben 31 medewerkers gedaan.
Bij elkaar is er een bedrag van 775 euro beschikbaar gekomen voor Stichting MariposaPeru.
Medewerker Berndt Evers ging in januari
naar Peru en gaf een symbolische cheque
aan Madre Lucia.
Namens Madre Lucia en alle kinderen heel
erg bedankt voor jullie gulle gift!!!
Het geld zal besteed worden om kinderen in
Lima naar school en therapie te laten gaan!

Visionplanner
Al bijna sinds de oprichting van de Stichting is het bedrijf Visionplanner een
vaste donateur. Taco Arends, broer van onze voorzitster Femke, brengt
geregeld onze projecten onder de aandacht bij zijn leidinggevende.
Daarom maakt Visionplanner bijna elk jaar een gift over naar onze Stichting.
Begin dit jaar zorgde het bedrijf Visionplanner er voor dat er 2800 flyers
gedrukt werden om ons nieuwste project;
“50 kinderen elke schooldag een ontbijt”, te kunnen promoten.
Namens de Stichting ontzettend bedankt voor jullie trouwe financiële steun!
Sjaak Kolvenbach
Sjaak Kolvenbach gaf ons in december de mogelijkheid om op meer en grotere kerstmarkten
onze Peruaanse spullen te verkopen, omdat hij de kosten van de diverse kraamhuren op
zich nam. (Met name op de grotere kerstmarkten kan de huur van een kraam al snel oplopen
tot zo’n 70 tot 80 euro.)
Door deze financiële ondersteuning konden we op maar liefst 10 kerstmarkten mensen laten
kennis maken met onze Stichting en onze typische Peruaanse spullen. We hebben heel veel
positieve reacties ontvangen en we zijn Sjaak Kolvenbach erg dankbaar voor de gekregen
financiële steun.
Sjaak Kolvenbach heeft laten weten dat hij ook dit jaar de kraamhuren zal sponsoren!
Namens de Stichting; ontzettend bedankt Sjaak!

20 van Alphen
Begin maart vond de 20 voor Alphen loop plaats in Alphen aan de Rijn. Een paar dagen van
te voren kreeg de Stichting onderstaande mail van Andy Otto:

Beste familie, vrienden, kennissen
A.s zondag 2 maart gaat de 20 van Alphen weer van start, een inmiddels behoorlijk
populaire wedstrijd en prestatieloop in de regio. Dit is de derde keer dat ik meedoe
met de 20 km prestatieloop. Op zich is het meedoen al een bijzondere ervaring,
maar deze keer loop ik voor een extra doel : de Stichting Mariposa Peru.
Héél kort samengevat : Werk en doel van deze stichting is op kleinschalige basis het
steunen en helpen van bijzonder kansarme kinderen in Peru. Uiteraard is hier geld
voor nodig. Uitgebreide informatie is te vinden op www.stichtingmariposaperu.nl
Hoe kom je nu aan zo’n doel zal je zeggen… Wel, gewoon op de laatste twee
kerstmarkten in Ter-Aar alwaar enkele Ter en Aarlanderveners Peruaanse spulletjes
voor het goede doel verkochten. Wat mij opviel was dat zij daar in de regen en kou
stonden voor een doel op een ander continent, een hele prestatie!!
Ik ga dus de 20 van Alphen lopen en steun deze stichting zelf met € 20,=.
Vraag is dan ook: Doen jullie mee? NEE, je hoeft niet zelf te lopen te lopen, maar
voor het luttele bedrag van € 2,= loop je in gedachten 2 kilometer met mij mee! En
Dat Helpt……
Andy liet op zijn t-shirt alle namen van de “meelopers” zetten en heeft in totaal een bedrag
van 388 euro opgehaald.
Andy, namens Stichting, de zusters en de kinderen ontzettend bedankt voor deze sportieve
actie. Het opgehaalde geld zal gebruikt gaan worden voor ons nieuwste project:
“50 kinderen elke schooldag een ontbijt”

Nieuw project:
Los preferidos de Madre Teresa Camera (de lievelingen van Madre Teresa Camera)
De afgelopen jaren hebben we veel en goed samengewerkt met
Moederoverste Pocha.
Met haar begonnen we in 2007 aan de start van Kleuterschool
Angeles de Bondad.
Begin 2013 werd Moederoverste Pocha overgeplaatst naar een
klooster in de hoofdstad Lima. Femke was toen met haar ouders
in Lima en in een gesprek met Moederoverste Pocha gaf zij aan
dat ze graag iets voor de kinderen in de krottenwijken wilde
betekenen. Als Stichting hebben we toen aangegeven dat we
open stonden voor een nieuw project in samenwerking met
Moederoverste Pocha.
Halverwege 2013 kreeg Femke een bericht van Agatha Keijzer. Agatha maakt deel uit van
de MOV-groep van de heilige Clara parochie te Aarlanderveen. MOV staat voor Missie,
Ontwikkeling en Vrede. Elk jaar tijdens de Vasten- en de Adventsperiode organiseert de
MOV groep activiteiten om geld bij een te brengen voor een van te voren gekozen project.
Agatha gaf aan dat ze voor de Vastenperiode van 2014 graag een project van Stichting
Mariposa-Peru wilden ondersteunen.
Het was een hele eer om uitgekozen te worden en al gauw waren we in gesprek over een
nieuw project: Los preferidos de Madre Teresa Camera.
Dit project is in samenwerking met Moederoverste Pocha opgezet. In een van de armste
krottenwijken van Lima, cerro el Pino, willen we 50 tot 70 kinderen een ontbijt geven.
Moederoverste Pocha ging samen met een sociaal werken deze wijk in om te kijken hoe het
met de kinderen ging. Het bleek dat de meeste kinderen zonder ontbijt naar school gingen
en vaak pas om 15:00 voor het eerst iets te eten kregen.
We stelden een projectaanvraag op en deze werd goedgekeurd door de Vastenaktie. Dit
betekent dat de Vastenaktie 50% van de opbrengst bijdraagt aan het eind van de
Vastenaktie periode.
We kozen ervoor om het project voor 3 jaar te gaan bekostigen. En kwamen uit op een
benodigd bedrag van 22.000 euro.
In Maart maakte de Vastenaktie alvast een voorschot van 7.333 euro naar de zusters in Peru
over. Hier waren we enorm blij mee, want dan kon het project eigenlijk meteen vanaf het
begin van het Peruaanse schooljaar, wat in maart begint, starten.

Ondertussen begon op 5 maart (Aswoensdag) de
Vastenperiode. In de 6 kerken van de Clara
Parochie werd er voor elke Mis aandacht besteed
aan ons Vastenproject. In elke kerk stond een
tafel met daarin een pop die het Peruaanse kind
symboliseerde. Bij de start van de Vastenperiode
had het Peruaanse kind een leeg bord op tafel
staan. In de loop van de 6 weken kwamen daar
steeds meer producten bij te staan, zoals brood,
jam, melk en quinoa. (een Peruaanse graansoort)

Daarnaast werden er speciale activiteiten georganiseerd,
zoals een kaartavond, verkoop van plantjes, spelletjes
voor kinderen en soberheidsmaaltijden. Deze maaltijden
werden klaargemaakt door de Vormelingen van dit jaar.
Ook waren Femke en haar vriend William geregeld in de
Kerk om na de Mis onze typisch Peruaanse spulletjes te
verkopen. Meerdere keren kregen ze daarbij hulp van
hun vriendin Marisa den Hartog. Ook Timothy Lek, één
van de tieners, kwam een keer helpen met verkopen.

Als speciale activiteit hadden we, samen met de MOV-groep, een Vastendag georganiseerd.
We hadden tieners gevraagd om zonder ontbijt naar deze dag te komen en zich op deze
manier te laten sponsoren. We deden allerlei spelletjes en er was een workshop panfluit
spelen en maken. Er waren 12 tieners op deze dag afgekomen en bij elkaar hadden zij zich
laten sponsoren voor 177,93 euro.

Uiteindelijk hebben in totaal het supermooie bedrag van 13.802,31 euro, tijdens deze
Vastenperiode opgehaald.
Op dit moment krijgen er 30 kinderen 6 dagen per week een ontbijt. Op zaterdag is het
ontbijt wat uitgebreider en krijgen de kinderen na het ontbijt catechese en wordt er aandacht
besteed aan normen en waarden.
De kinderen leren om “goedemorgen” en “ dank je wel” te zeggen. Iets wat ze van huis uit
nauwelijks gewend zijn. Daarnaast leren ze om hun beker schoon te maken en op te ruimen.
De kinderen zijn enorm enthousiast en leergierig. En ze zijn erg dankbaar voor de hulp die
ze krijgen.

