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Algemeen.
De doelstelling van de Stichting Mariposa-Peru, die op 28 februari 2006 is opgericht, is het
financieren van relatief kleinschalige projecten in Peru. Deze projecten richten zich op drie
gebieden : gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting.
Het bestuur van de Stichting Mariposa-Peru bestaat uit vrijwilligers. De kosten die zij
voor de Stichting Mariposa-Peru maken zijn voor eigen rekening.
Verder werkt de Stichting Mariposa-Peru incidenteel samen met nog een aantal andere
vrijwilligers.
De Stichting Mariposa-Peru werkt nauw samen met de kloosterorde "Las Hijas de
Nuestra Señora de La Piedad". Het geld voor de uit te voeren projecten wordt rechtstreeks naar de kloosterorde overgemaakt. Hierdoor gaat er geen geld verloren.
Er is regelmatig contact over de (lopende) projecten. De zusters coördineren de projecten en koppelen dit terug naar de Stichting.
Zo kan de Stichting Mariposa-Peru er zeker van zijn dat het geld voor de projecten
terecht komt bij ouder(s) van de meest arme kinderen.
De Stichting Mariposa-Peru bestaat nu ruim acht jaar en heeft ondertussen ruim veertig
vaste donateurs en een groot aantal andere donateurs.
Soms wordt de Stichting Mariposa-Peru gesponsord door andere Stichtingen, scholen en
bedrijven.

Beleidsontwikkeling.
Het komende jaar zal de Stichting Mariposa-Peru zich blijven bezighouden met :
A) Het inzamelen van geld om haar doelstellingen te bereiken. Zij zal dit doen op de
volgende manieren :
1) Het benaderen van Fondsen en Stichtingen
2) Het werven van donateurs
3) Het benaderen van bedrijven en scholen
4) Het verkrijgen van donaties van derden
5) Het verkopen van Peruaanse artikelen op vnl.
kerstmarkten.
B) Het geven van informatie aan derden.
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Een aantal "activiteiten" van de Stichting Mariposa-Peru in 2013
Verkoop van typisch Peruaanse artikelen uit Peru.
Het afgelopen jaar hebben we weer typisch Peruaanse artikelen uit Peru op verschillende
markten in Nederland verkocht. Zo stonden we op 24 november op de Fairtrade markt in
Oss en op 6 december op de Moonlightshopping in Ter Aar.
Verder hebben we in de maand december op diverse kerstmarkten, verspreid t over heel
Nederland, onze spulletjes verkocht. Het aantal kerstmarkten was t.o.v 2012 fors uitgebreid.
Voor het grootste gedeelte zijn deze artikelen door de zusters opgestuurd.
Het waren o.a sjaals, kerststalletjes , verschillende soorten beeldjes en engeltjes, kleden
en sieraden.
Alles was door de Peruanen zelf gemaakt. Zo verdienden zij er ook zelf wat aan.
In totaal werd voor ruim 2.900 euro verkocht.

Voortgang van de kleuterschool "Angeles de Bondad".
Het afgelopen schooljaar hebben 51 kleuters les gehad op de kleuterschool.
Het leerlingenaantal groeit nog steeds . Ook staat het onderwijs wat de kleuters krijgen
in heel Cajamarca als zeer goed bekend.
De kleuterschool draaide het afgelopen
jaar voor het eerst zelfstandig.
Omdat er nu steeds meer leerlingen komen lukt het de zusters om de kosten
voor de kleuterschool in zijn geheel te
dekken.
Het komende schooljaar gaat men daarom waarschijnlijk meer lokalen gebruiken. De drie lokalen die men nu gebruikt
zitten echt vol.
Misschien komt er wel een nieuwe
leerkracht bij. Deze zal dan vnl. Engelse
les gaan geven.
Van ouders hoorden we dat de leerlingen die van de kleuterschool afkomen het op
de basisschool erg goed doen. Sommigen zijn zelfs de beste van de klas.
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Projecten in 2013.
Gaarkeuken "Angeles de Bondad".
De gaarkeuken werd begin juni 2011 in gebruik genomen. Alle leerlingen krijgen
's ochtends een melk- en/of fruitproduct en 's middags een warme maaltijd.
Verschillende ouders hebben aangegeven dat de kinderarts heeft gezegd dat de kinderen
gezonder zijn. Omdat de kinderen nu voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen is
hun concentratie beter geworden.
De Stichting Mariposa-Peru heeft het
afgelopen jaar 2.000 euro bijgedragen voor
de gaarkeuken. Afhankelijk van het aantal
kleuters en de financiële situatie van de
ouders, zullen we aan het begin van het
komende schooljaar, samen met de
zusters, bekijken of er voor het komende
schooljaar een bijdrage van de Stichting
Mariposa-Peru nodig is.

"Los niños pobres de Lima".
Dit project, wat zich richt op hulp op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg en
onderwijs, loopt nu drie en een half jaar.
Moeder overste Lucia legt aan ons verantwoording af over de besteding van het geld wat
wij haar sturen.
Wij hebben het afgelopen jaar 9.710 euro aan dit project gegeven.
Huisvesting.
Heel veel gezinnen wonen vaak in een een onveilige krottenwijk van Lima. Zij wonen in huisjes
die meestal bestaan uit karton of dunne platen triplex en golfplaten. De omstandigheden waaronder
men woont zijn meestal onhygiënisch.
Wij vinden goede huisvesting voor kinderen erg
belangrijk. Vanuit een vaste verblijfplaats kunnen
kinderen vaak makkelijker naar school en is het
voor de ouder(s), vaak een alleenstaande moeder ,
makkelijker om werk te zoeken.
Vanuit deze zekerheid kan er gebouwd worden aan
een betere toekomst.
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Daarom proberen we voor een aantal van deze gezinnen een "nieuw" huisje te realiseren.
Soms kan het oude huis opgeknapt worden,maar vaak is het nodig om een nieuw huisje
te bouwen.
Stichting Mariposa-Peru financiert voorgefabriceerde houten huisjes, die je in verschillende maten kunt kopen. Wanneer het huisje op eigen terrein wordt gebouwd, zorgen
we ervoor dat het een goede ondergrond (bv cement) heeft.
In 2013 hebben we drie gezinnen geholpen
met een nieuw huis of met de verbouwing
of uitbreiding daarvan.
Het huisje was voor een alleenstaande
moeder (Debohra) met zes kinderen en
haar nicht met twee kinderen. (foto hiernaast). Totale kosten : 3381 euro.
Verder hebben we aan een alleenstaande
moeder geld gegeven om de buitenmuren
van haar huisje te verstevigen en geld voor
hout om van een grote ruimte meerdere
ruimtes te maken. Haar kinderen hebben nu
een eigen plekje en de wc is niet meer in de
woonkamer. Kosten : 628 euro.
Ook hebben we een gezin financieel geholpen met het herstellen van het dak en het
leggen van een cementen vloer. Kosten : 135 euro.

Gezondheidszorg en onderwijs
Veel arme gezinnen kunnen de kosten voor medicijnen of voor medische onderzoeken
niet betalen. Daarom helpen wij die gezinnen financieel.
Het afgelopen jaar hebben we o.a voor twee jonge meisjes de therapie betaald.
De een heet Nayra. Zij is geboren met naar buiten staande
armpjes en beentjes. Toen we haar leerden kennen zaten haar
beentjes in het gips. Ze heeft therapie nodig om de spieren in
haar benen te versterken, zodat ze in de toekomst kan kruipen
en wellicht lopen. Ze heeft al geleerd om haar armen te
gebruiken en dit zal in de therapie ook geoefend blijven
worden.
Het tweede meisje dat therapie krijgt is Ariana. Zij is 3 jaar en
heeft last van heftige stemmingswisselingen waardoor ze ook
erg agressief kan worden. Ze ging al naar een psychologe die
hierin gespecialiseerd was, maar de kosten hiervan waren te
hoog voor haar moeder. Stichting Mariposa-Peru draagt nu
financieel bij, zodat ze deze therapie wel kan blijven volgen
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We hebben aan Moises ,vader van een zoontje van 5,5 jaar en van beroep bakker,
maar niet in staat om een vaste baan te krijgen, een startkapitaaltje gegeven om een
eigen kleine bakkerij te beginnen. Hij is nu in staat om in zijn eigen onderhoud te voorzien.
Moises was depressief en ziet de toekomst nu veel positiever in. Kosten : 1881 euro.

"Los niños especiales de Lima".
Dit relatief nieuwe project loopt goed. Het afgelopen jaar hebben 8 kinderen en jongeren
met een beperking, onderwijs kregen op een school voor speciaal onderwijs.
Alle kinderen zijn goed vooruit gegaan, zowel met de schoolse "vakken" als op sociaal
niveau.
We hebben voor deze kinderen het schoolgeld, de medicatie en de therapie betaald.
Het afgelopen jaar hebben we 9.540 euro aan dit project besteed.
We hebben in februari het colegio Ann Sullivan in Lima bezocht. Dit is een instituut voor
kinderen en jongeren met een beperking waar men extra aandacht besteed aan het
uitbreiden van vaardigheden. Ook zijn er mogelijkheden voor opleiding en werktrajecten.
De jongeren die nu naar het speciaal onderwijs gaan kunnen hier nu en in de toekomst
wellicht gebruik van maken. Belangrijke voorwaarde is wel dat de ouders actief
betrokken moeten zijn bij de begeleiding van hun kind.

Het Wakawakalampenproject.
In 2012 hadden wij een donatie gekregen om Wakawakalampen voor een aantal arme
gezinnen in Peru aan te schaffen. We zijn hier begin 2013 "voorzichtig" mee gestart.
Eerst wilden we kijken of het project bij de gezinnen aansloeg.
De Wakawakalamp wordt op de markt gebracht door de Wakawakalight Foundation, een
organisatie zonder winstoogmerk. Het is een handige en efficiënte solar oplaadbare LED
lamp. Wanneer de lamp helemaal op-geladen is geeft hij ongeveer 8 uur licht.
Ondertussen hebben meerdere gezinnen een wakawakalamp. We zullen dit project in
2014 voort-zetten.
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Projecten voor 2014.
* Het geven van een bijdrage aan de gaarkeuken.
* Het project : "Los niños pobres de Lima".
* Het project : "Los niños especiales de Lima".
* Het project : " Ontbijt voor de kinderen van Cerro el Pino".
* Het Wakawakalampenproject.
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Staat van baten en lasten over 2013.

Baten
vaste donateurs
extra giften vaste donateurs
overige donateurs
bijdrage Fondsen en Stichtingen
bijdrage overige instellingen
opbrengsten kerstmarkten en verkoop Peruaanse spulletjes
rente
totaal :

€ 4.627,50
€
780,00
€ 2.450,00
€
999,90
€
785,12
€ 2.904,50
€
116,10
€ 12.663,12

Lasten
besteed aan doelstelling
inkoop Peruaanse spulletjes
uitvoeringskosten eigen organisatie
totaal :

€ 21.632,24
€ 1.750,00
€
134,13
€ 23.516,37

De uitvoeringskosten van de eigen organisatie bestaan uit de kosten van het
betalingsverkeer.

Tekort 2013
(dit komt uit onze reserves.)
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