Nieuwsbrief Juni 2016
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
Terwijl in Nederland de kinderen toewerken naar het einde van het schooljaar, zijn de
kinderen in Peru afgelopen maart weer gestart met hun nieuwe schooljaar.
Stichting Mariposa-Peru ondersteunt ook dit jaar weer een aantal kinderen en jongeren,
zodat zij (speciaal) onderwijs kunnen volgen en zich hierdoor verder kunnen ontwikkelen.
Onderwijs is in onze ogen de sleutel tot een betere toekomst.
In deze nieuwsbrief zullen we kort iets vertellen over deze onderwijsprojecten en de kinderen
die hiervoor een bijdrage ontvangen.
Ook is er nieuws over de kleuterschool Angeles de Bondad in Cajamarca en kunnen jullie
lezen over ons “ontbijt” project in Lima.
Uiteraard weer veel leesplezier gewenst.
Namens het bestuur,
Femke van Egmond - Arends
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru
www.stichtingmariposaperu.nl
stichtingmariposaperu@hotmail.com

Kleuterschool en gaarkeuken Angeles de Bondad

Los niños especiales
Dit project is in 2012 gestart om kinderen met een beperking de mogelijkheid te geven om
speciaal onderwijs te volgen.
In de afgelopen 5 jaar hebben zo’n 12 kinderen en jongeren ieder jaar de mogelijkheid gehad
om door de financiële steun van Stichting Mariposa-Peru onderwijs te volgen.
Het ene kind boekt meer vooruitgang dan het andere kind, maar allemaal zijn ze er op
vooruitgaan in hun ontwikkeling.

(Celeste en haar dochter Lucia, Vivanco (vader), Luciano, Dayana en Ramon Vivanco)

Celeste is momenteel thuis om voor haar dochter te zorgen.
Toen wij haar in maart bezochten hebben we haar op het hart gedrukt
om haar studie af te maken. Ze hoeft namelijk nog maar een half jaar

en hopelijk kan ze daarna werk vinden, zodat er wat meer geld in het gezin komt.

Dayana (links onder) ontwikkelt zich snel en neemt binnen het gezin meer
verantwoordelijkheid op zich. Ze wordt opener en helpt steeds meer mee in het huishouden.
Luciano (midden) is vooral een stuk rustiger geworden nu hij betere begeleiding op school
krijgt en daarnaast ook medicatie via een psychiater heeft gekregen.
Ramon Vivanco (rechts onder) gaat sinds kort ook met de financiële steun van de Stichting
naar het speciaal onderwijs. Hij heeft nog veel begeleiding en sturing nodig. Waarschijnlijk
zal hij van de psychiater ook medicatie krijgen, zodat hij zich op school én thuis beter kan
concentreren.

Los

niños pobres de Lima
Winkeltje voor Roxanna
Tijdens ons bezoek in Maart aan de wijk cerro el
Pino, hebben we het huis van de alleenstaande
moeder Roxanna bezocht.
Haar jongste zoon, Renzo, krijgt elke schooldag een
ontbijt bij de comedor van de zusters. Roxanne heeft
daarnaast nog twee eigen kinderen en vanwege
huiselijk geweld vangt ze ook een neefje en een
nichtje op.
Roxanne heeft zelf ook een verleden van fysiek
geweld en misbruik en lange tijd heeft zij in de
prostitutie gewerkt om voldoende geld voor het gezin
te verdienen.
Toen de zusters in de wijk kwamen heeft zij veel met Moederoverste Pocha gepraat en heeft
ze haar vroegere leven afgezworen. Samen met Madre Pocha heeft zij gekeken naar hoe zij
haar leven kon verbeteren en hoe zij er voor kon zorgen dat zij toch een inkomen kon
krijgen.
Toen we haar in maart bezochten gaf zij aan graag een eigen winkeltje te willen beginnen,
zodat zij in haar eigen onderhoud zou kunnen voorzien.
Als Stichting besloten we om te gaan kijken wat wij hierin voor haar zouden kunnen
betekenen. Afgesproken werd dat wij haar financieel zouden gaan helpen en dat deze
financiële hulp in de vorm van een soort krediet zou zijn. Zij zou het geld niet aan ons
hoeven terug te betalen, maar elke maand een donatie in natura moeten geven aan de
comedor. Roxanne stemde hiermee in.

Terug in Nederland vonden wij een van onze vaste donateurs, Liesbeth Scholte, bereid om
de kosten (1500 euro) voor dit project op zich te nemen.
In oktober kregen we onderstaande foto en het bericht dat Roxanna eindelijk haar winkel
heeft kunnen openen. Roxanna is Liesbeth, de Stichting en de zusters heel erg dankbaar
voor de gekregen steun.

Gaarkeuken:

Los preferidos de Madre Teresa Camera

In maart van dit jaar is het derde jaar van deze gaarkeuken gestart. Dit is ook het laatste jaar
waarin de gaarkeuken financiële steun krijgt vanuit de Vastenaktie in combinatie met de
Claraparochie uit o.a. Aarlanderveen.
De afgelopen drie jaar is de gaarkeuken gegroeid van 10 kinderen tot nu rond de 60
kinderen die elke schooldag een gevarieerd ontbijt krijgen. Daarnaast krijgen ze ook een
snack mee voor op school.

Een bedrag van ongeveer 7000 euro per jaar is nodig om de kinderen dit ontbijt te kunnen
blijven geven.

Wij als Stichting gaan kijken of we dit bedrag of een gedeelte hiervan gesponsord kunnen
krijgen.

