Nieuwsbrief Mei 2017
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
We zitten al weer bijna op de helft van 2017. Tijd dus voor een nieuwsbrief van de Stichting.
De kinderen die we ondersteunen zijn sinds maart weer naar school gegaan en daardoor
beginnen de meeste van onze projecten ook in maart pas weer echt te lopen.
Ook voor dit (school) jaar hebben we afgelopen jaar voldoende financiële middelen kunnen
verwerven, zodat we onze projecten kunnen blijven financieren.
We zijn u allen zeer dankbaar voor de gekregen giften en hopen ook dit jaar op uw bijdrage
te mogen en kunnen rekenen.
In deze nieuwsbrief vertellen we wat meer over de situatie in Peru naar aanleiding van de
vele overstromingen in de maanden januari tot en met april.
Daarnaast zullen we ook kort de vorderingen van onze projecten bespreken.
Veel leesplezier!
Femke van Egmond - Arends
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru
www.stichtingmariposaperu.nl
stichtingmariposaperu@hotmail.com

El Niño
In Maart stuurde ik u via de mail een bericht over de overstromingen die er in Peru
plaatsvonden. Vooral in het Noorden zijn er veel mensen getroffen. Ondanks dat de regenval
nu gestopt is, kampt men daar nog steeds met grote problemen. Het grootste probleem is
dat er geen stromend water is, waardoor de hygiëne zeer slecht is en de kans op ziektes
enorm groot is.
Ook zijn de aanvoerroutes nog niet allemaal hersteld waardoor medicatie en andere
hulpmiddelen lastig in de juiste gebieden kunnen komen. Ziekenhuizen zijn daardoor maar
beperkt open.
Daarnaast zijn de voedselprijzen omhoog geschoten en hebben de mensen maar weinig te
eten.

Met de extra giften die er gegeven zijn, hebben de zusters verschillende gezinnen in de buurt
van Lima, kunnen voorzien van levensmiddelen, kleding en medicatie en dit zullen ze de
komende weken ook blijven doen. De herfst gaat nu in Lima en omstreken beginnen,
waardoor het meteen een stuk kouder wordt. Indien nodig zullen de zusters ook dekens
gaan uitdelen.
Moederoverste Lucia stuurde ons dit bericht:

Dank jullie wel voor de hulp voor de mensen die zoveel zijn
kwijtgeraakt, die niets meer hebben en wanhopig zijn.
Wij proberen bij hen aanwezig te zijn door het uitdelen van
kleding, medicijnen en levensmiddelen.
Nu komen sommige mensen ook naar ons klooster met
familiare en persoonlijke noden, omdat ze opnieuw willen
beginnen.
Ik stuur je wat foto's, zodat je kunt zien dat jullie humanitaire
hulp daadwerkelijk helpt.

Project: 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 10 kinderen en jongeren ieder jaar de mogelijkheid gehad
om onderwijs te volgen dankzij de financiële steun van Stichting Mariposa-Peru.
Het ene kind boekte meer vooruitgang dan het andere kind, maar allemaal hebben ze
vooruitgang geboekt in hun ontwikkeling. Aan het eind van elk schooljaar bekijken we
samen met Moederoverste Lucia welke hulp er gegeven is en welke hulp er nodig is voor het
aankomende schooljaar.
Voor alle kinderen/jongeren is er per jaar een bedrag van € 400,- beschikbaar. Het grootste
gedeelte van dit bedrag wordt besteed aan schoolgeld en schoolspullen. Maar er zijn ook
kinderen en jongeren die hiervan therapie (bijv. logopedie, gedragstherapie) krijgen.
In 2017 ondersteunen we 8 kinderen/ jongeren. Wij zorgen ervoor dat ze naar school kunnen
gaan en daar eventueel therapie kunnen volgen. Ook krijgen ze, indien nodig, medicatie.
Deze kinderen/ jongeren hebben de afgelopen jaren vooruitgang laten zien en samen met
Moederoverste Lucia zijn we van mening dat er nog meer vooruitgang te behalen is.
De twee broers Fernando en Alex kwamen vorig jaar hun afspraken niet na en laten niet zien
dat ze daadwerkelijk iets doen met de hulp die ze krijgen.
Fernando heeft de
bakkersopleiding afgerond, heeft een oven en zou in principe aan de slag kunnen om
koekjes te bakken en te verkopen. Hij toont hierin geen initiatief. En ook de moeder van de
jongen lijkt niet te beseffen dat de financiële hulp die ze krijgen niet oneindig is.
Moederoverste Lucia heeft diverse keren met de broers en moeder gepraat over wat ze
willen en kunnen, maar hieruit zijn geen vorderingen gekomen. Daarom hebben we in
overleg met Moederoverste Lucia besloten om de broers dit jaar niet financieel te
ondersteunen. Uiteraard houdt Moederoverste Lucia contact met de broers en zal zij ons
ook blijven informeren.
Naast de schoolgaande kinderen zorgt Stichting Mariposa-Peru ervoor dat 2 kinderen
specifieke therapie kunnen krijgen: Nayra krijgt fysiotherapie en Ariana gedragstherapie.

Nayra en haar broer.

Fiorella

Lesly

Project: Los niños pobres de Lima
Dit project is gestart in 2010. Sinds dat jaar krijgt Moederoverste Lucia elk jaar een bedrag
wat zij vrij mag besteden aan kleine of grotere projecten. Sommige van deze projecten
komen elk jaar weer terug, zoals schoolgeld, school benodigdheden en medicatie.
De projecten richten zich met name op 3 gebieden: huisvesting, onderwijs en
gezondheidszorg.
Aan het eind van elk jaar geeft Moederoverste Lucia aan ons door hoe zij het geld besteed
heeft. De meeste kosten worden gemaakt voor medicijnen, (medische) onderzoeken en
schoolbenodigdheden.
Een paar voorbeelden:
Leonardo
Gezin van Maura in 2006,

Leonardo is de zoon van Maura en wij ondersteunen
hen al vanaf het begin van de oprichting van de
Stichting.

Leonardo is de jongen met
het rode t-shirt

Leonardo is nu 16 jaar en is dit jaar gestart met een opleiding
voor het ontwerpen en maken van kleding. Een aantal jaren
terug hebben we Maura namelijk een naaimachine gegeven,
zodat ze zelf kleding kon maken om te verkopen. Maura is zelf te
zwak om dit nu nog te doen, maar haar zoon wil dit graag van
haar overnemen. We hopen dat Leonardo met deze opleiding er
voor kan zorgen dat er in de toekomst voldoende financiële
middelen binnen het gezin zullen zijn.

Milagros
Milagros is de dochter van Karen.
In 2015 hebben we het toenmalige huisje van
Karen bezocht en hebben we afgesproken
dat we voor haar een nieuw huisje (+terrein)
zouden kopen. Karen blijkt echter maar
moeilijk te kunnen beslissen waar ze wil
wonen en hoe ze dit precies voor ogen ziet.
Daarom heeft Madre Lucia tot dusver nog
geen groen licht gegeven voor het kopen van
een huisje. We ondersteunen Karen dit jaar
wel met een bijdrage voor de school van haar
dochtertje Milagros.
Madre Lucia met Milagros.
Milagros krijgt hier een kerstcadeautje

Gaarkeuken: Los preferidos de Madre Teresa Camera
De gaarkeuken in Lima waar de zusters inmiddels zo’n 60 kinderen elke schooldag een
gevarieerd ontbijt geven, is afgelopen maart weer gestart.
We zijn trots te kunnen melden dat we de benodigde financiële middelen hebben kunnen
verwezenlijken, zodat dit project dit jaar voor het eerst geheel door de Stichting wordt
gefinancierd.
De zusters zijn ons hier heel erg dankbaar voor, omdat ze zien dat hun aanwezigheid in de
wijk, positief ontvangen wordt. Ze kunnen op deze manier bijdragen aan een beter
leefklimaat voor de kinderen en de gezinnen die hier wonen.
De kinderen die in de gaarkeuken een ontbijt komen eten hebben allemaal een andere
achtergrond. Moederoverste Pocha heeft de leefsituatie van twee van deze kinderen voor
ons beschreven:
Yésica is 12 jaar oud en komt sinds dit schooljaar
ontbijten in de gaarkeuken van Lima.
Yésica is vorig jaar verkracht en is daardoor zwanger
geraakt. Inmiddels is haar zoontje 6 maanden oud.
Ondanks deze ingrijpende gebeurtenis is Yésica
vastbesloten om haar studie af te ronden. Haar moeder
steunt haar hierbij en past op de baby wanneer Yésica
op school zit.
Zowel Yésica als haar jongere broertje krijgen elke
schooldag een gevarieerd ontbijt van de zusters, zodat
ze de dag goed en energiek kunnen beginnen!

Yushira is 5 jaar oud en komt al sinds haar derde naar de
gaarkeuken. Ze was heel erg klein en ondervoed doordat ze geen tot
slechte voeding kreeg.
Inmiddels is ze goed gegroeid en zit ze in het laatste jaar van de
kleuterschool.
Haar ouders zijn zeer arm. Haar vader verkoopt geblancheerde
eieren op straat, maar daar verdient hij maar heel erg weinig mee.
Yushira is erg blij en dankbaar dat ze elke dag een ontbijt krijgt.

Door de overstromingen van de afgelopen maanden zijn de voedselprijzen enorm gestegen.
Wij hopen dat de zusters de komende maanden voldoende financiële middelen hebben om
de kinderen het ontbijt te kunnen blijven geven.
Ondertussen gaan wij ons, als Stichting, inzetten, om hiervoor extra donaties te werven.

