Nieuwsbrief December 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
Bij deze sturen we u de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017 toe.
We willen u hartelijk bedanken voor uw steun en belangstelling van het afgelopen jaar!
Ook dit jaar hebben we weer veel kinderen mogen ondersteunen, met name in onze
gaarkeuken in Lima en met ons project voor kinderen met een beperking.
Zonder uw steun en de verkoop van onze Peruaanse spulletjes was dit niet mogelijk geweest.
Deze hulp is helaas ook nog steeds heel erg hard nodig.
We hopen dan ook dat u ons volgend jaar wederom zult ondersteunen, zodat we onze lopende
projecten kunnen blijven financieren!
Verderop in deze nieuwsbrief zult u lezen op welke kerstmarkten wij in December onze
Peruaanse (kerst) spulletjes verkopen.
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe!

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO
Femke van Egmond - Arends
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru
www.stichtingmariposaperu.nl
stichtingmariposaperu@hotmail.com

Een bijzonder geschenk voor een bijzondere jonge vrouw
Aimè is 20 jaar en heeft een (goedaardige) hersentumor,
waardoor zij helaas niet naar school kan. De afgelopen jaren
heeft zij bestralingen gehad en is zij geopereerd aan deze
tumor. Vooralsnog kunnen de artsen deze tumor niet in zijn
geheel weghalen en dus moet Aimè geregeld op controle
komen en wordt ze goed in de gaten gehouden. Aimè leeft in
een arm gezin waarvan de moeder ook al jaren ziek is.
(tuberculose) Om de behandelingen te betalen proberen ze
kleding te maken en dit te verkopen. Helaas is dit niet genoeg
om in hun levensonderhoud te voorzien en om alle medische
kosten te betalen.
In overleg met Moeder-overste Lucia, die het gezin goed kent,
hebben we onze vaste donateur, Liesbeth Scholte, bereid
gevonden om een donatie te geven, waarmee Aimè een oven
en een mixer kon aan schaffen, zodat ze koekjes en taarten
kan gaan bakken. Iets wat ze heel leuk vindt om te doen en
waar ze ook erg goed in is. Ook heeft Aimè een startkapitaal
van Liesbeth gekregen; ze zal dit bedrag in kleine stapjes
terug betalen aan de Stichting.
Aimè is Liesbeth enorm dankbaar en heeft aangegeven dat zij
goed beseft dat dit een heel groot geschenk is en dat ze hier
verantwoord mee om zal gaan.

Gaarkeuken: Los preferidos de Madre Teresa Camera
Moederoverste Pocha stuurde ons deze foto van een
alleenstaande moeder met haar vier kinderen. Ze zijn
nog klein en lijden dikwijls honger, omdat hun moeder
niet weet waar en hoe ze aan voedingsmiddelen moet
komen. Ze heeft er geen geld voor.
Daarom hebben de zusters boodschappen voor haar
gekocht, zodat ze kan koken voor haar kinderen.
Moederoverste Pocha schrijft dat het een sterke en
bewonderingswaardige moeder is; ze strijdt voor haar
kinderen en wil hen, ondanks de armoede, het beste
geven.
Moederoverste Pocha schrijft verder:
Het voorbeeld van behulpzaamheid en naastenliefde, welke onze oprichtster María Teresa
Cámera nastreefde, motiveert ons om deze mensen, die hoopvol strijden voor een betere
toekomst, lief te hebben en onder onze hoede te nemen door de weinige dingen die wij hebben
met hen te delen.
Sinds dit schooljaar (2017) komen er meerdere alleenstaande
moeders met hun kinderen naar de gaarkeuken in Lima, waar ze
elke schooldag een ontbijt krijgen.

Jhon en zijn moeder

Yoshimar
Momenteel krijgen 70 kinderen elke schooldag een ontbijt en krijgen zij een snack mee voor
school. Wij zijn heel trots dat we dit als Stichting, mede dankzij uw donaties, bereikt hebben.

Kerstmarkten 2017
Ook dit jaar zullen we weer op diverse kerstmarkten onze typisch Peruaanse (kerst) spulletjes
verkopen. Voor de Stichting is dit een bron van inkomsten, die hard nodig blijft, om onze
lopende projecten elk jaar weer te kunnen bekostigen. Wij zijn onze vrijwilligers dan ook erg
dankbaar voor hun inzet.
8 december:

Winterfair Woerden van 16:00 - 21:00

(Nieuwstraat)

9 december:

Winterfair Woerden van 10:00 - 17:00

(Nieuwstraat)

9 december:

Kerstmarkt Haarlem van 10:30 - 19:00

(Gierstraat, thv huisnummer 2)

9 december:

Kerstmarkt Doesburg van 10:00 - 20:00 (Centrum Doesburg)

10 december: Kerstmarkt Haarlem van 10:00 - 18:00

(Gierstraat, thv huisnummer 2)

10 december: Kerstmarkt Bemmel van 11:00 - 17:00

(Centrum Bemmel)

10 december: Kerstmarkt de Hoef van 11:00 - 16:30

(De Hoef)

15 december: Kerstmarkt Dordrecht van 10:00 - 21:00 (Visstraat)
16 december: Kerstmarkt Dordrecht van 10:00 - 21:00 (Visstraat)
17 december: Kerstmarkt Dordrecht van 11:00 - 18:00 (Visstraat)

Het bestuur van Stichting Mariposa-Peru
wenst u alvast hele fijne feestdagen!

