Nieuwsbrief Mei 2018
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
In maart zijn de scholen in Peru weer begonnen en dat betekent dat ook onze projecten weer van
zijn start gaan.
We zijn enorm blij en trots dat we ook dit jaar de kinderen weer kunnen ondersteunen. Alle kosten
voor de kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan zijn gedekt en ook kunnen de kinderen in de
gaarkeuken
elke
schooldag
rekenen
op
een
gezond
en
gevarieerd
ontbijt.
Daarnaast krijgt Moederoverste Lucia ook dit jaar weer een potje geld, waarmee zij individuele
kinderen en ouders financieel kan ondersteunen. Dit jaar heeft zij echter wel minder te besteden,
Dit komt, omdat wij onze structurele projecten (de kinderen met een beperking en de gaarkeuken)
in zijn geheel willen ondersteunen en het geld wat er dan over is krijgt Moederoverste Lucia voor
haar potje. Tot nu toe zijn onze financiële middelen niet toereikend genoeg om haar hetzelfde
bedrag als voorgaande jaren te kunnen geven.
In deze nieuwsbrief zullen we ook de vorderingen van onze projecten bespreken. Ook zullen we
iets vertellen over de kleuterschool in Cajamarca (welke we tot 2013 financieel hebben
ondersteund) en ga ik in op wat het bestuur doet aan fondsenwerving!
Ik wens iedereen veel leesplezier!
Femke van Egmond - Arends
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru
www.stichtingmariposaperu.nl
stichtingmariposaperu@hotmail.com

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 boekt meer vooruitgang dan het andere kind, maar allemaal blijven ze zich op diverse
vlakken ontwikkelen.
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 2018 ondersteunen we 8 kinderen/ jongeren. Het gaat om Lesly, Fiorella, Dayana, Luciano,
Ramon, Tony, Celeste en Alejandro. (voor meer informatie over deze kinderen/ jongeren verwijs ik
graag naar onze website: www.stichtingmariposaperu.nl)
Wij zorgen ervoor dat ze naar school kunnen gaan en daar eventueel therapie kunnen volgen. Ook
krijgen ze, indien nodig, medicatie.
De twee broers Fernando en Alex kwamen eind 2016 hun afspraken niet na
en lieten niet zien dat ze daadwerkelijk iets doen met de hulp die ze
gekregen hebben. Fernando heeft met financiële steun van de Stichting de
bakkersopleiding afgerond, hij heeft een oven en zou in principe aan de slag
kunnen om koekjes te bakken en te verkopen, maar hij toonde hierin geen
initiatief. Daarom werd in overleg met Moederoverste Lucia besloten om ze
in 2017 niet structureel financieel te ondersteunen, maar ze ook niet in de
steek te laten.
Fernando tijdens zijn opleiding

Moederoverste Lucia geeft aan dat ze het afgelopen jaar een aantal keer om financiële hulp
hebben gevraagd. Wanneer het noodzakelijk was (wanneer er bepaalde kosten echt betaald
moesten worden) heeft Moederoverste hierin bijgesprongen. Fernando maakt af en toe cake en
verkoopt deze. Het geld dat hij hiermee verdiend weet hij (door zijn beperking) niet altijd goed te
besteden.
Alex, zijn jongere broer, zou hem hierbij kunnen helpen, maar hij is
nu eerst nog bezig om zijn school af te maken. Hij krijgt hier af en
toe financiële ondersteuning van de Stichting voor. We hopen dat
Alex, als hij zijn school heeft afgemaakt, zijn broer kan begeleiden
bij de verkoop van de koekjes en cake die hij bakt. Moederoverste
Lucia houdt de situatie van deze jongens goed in de gaten.
Alexandro tijdens zijn opleiding

Naast de schoolgaande kinderen zorgt Stichting Mariposa-Peru ervoor dat 2 kinderen specifieke
therapie kunnen krijgen: Nayra krijgt fysiotherapie en Ariana gedragstherapie.
Omdat Nayra nog niet geopereerd kan worden (ze moet eerst uitgegroeid
zijn) gaan we kijken of we voor haar een goede rolstoel kunnen gaan
aanschaffen. Nayra is een zeer intelligent meisje dat naar het gewone
onderwijs gaat. Zij wil zoveel mogelijk zelf doen en een goede rolstoel zal
haar daarbij helpen.
Nayra op school

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. Voor grotere uitgaven neemt zij altijd eerst contact met de Stichting op.
Een paar voorbeelden:
Door de overstromingen als gevolg van natuurverschijnsel “El Niño”, hebben we voor diverse
gezinnen huisjes gekocht (door extra gekregen donaties) of bijgedragen aan het herstellen van
beschadigde huizen.
We hebben bijgedragen aan het betalen van schoolgeld en schoolbenodigdheden, zodat er
diverse kinderen in maart jongstleden weer naar school konden gaan. (zonder uniform, nieuwe
schoenen en de vereiste schoolbenodigdheden (schriften, pennen etc) worden kinderen niet
toegelaten op school)
Er zijn bijdrages geleverd aan de kosten voor medicatie (epilepsie, TBC en nierinsufficientie)
Aan het eind van dit jaar krijgen we van Moederoverste weer een overzicht van de gemaakte
uitgaven over 2018.

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, voor dit schooljaar, de benodigde financiële middelen bij
elkaar hebben kunnen krijgen, zodat ook dit jaar de kinderen elke schooldag een voedzaam en
gevarieerd ontbijt kunnen krijgen. Dit blijft van groot belang, omdat ze anders met een lege maag
naar school gaan en zich dan veel minder goed kunnen concentreren.
Moederoverste Pocha heeft de Stichting ook verteld dat ze echt ontwikkeling ziet bij de kinderen.
Niet alleen lichamelijk; ze groeien in lengte en gewicht, maar ook op geestelijk gebied; de kinderen
leren normen en waarden kennen, nemen verantwoordelijkheden en helpen elkaar. Deze aspecten
ziet men ook op school terug bij deze kinderen. Door de omgang met elkaar in de gaarkeuken
worden ze socialer. Ook hygiëne oefenen de kinderen elke dag en ze beginnen dit nu ook thuis en
op school toe te passen.

Inbraak bij de zusters in Lima (in de wijk “La Victoria”)
Vorige week ontvingen wij het vervelende bericht dat er bij de zusters in Lima een inbraak heeft
plaatsgevonden. In de nacht zijn inbrekers het klooster binnengekomen en hebben ze alle
waardevolle spullen meegenomen (televisie, telefoons, fotocamera, laptop, computer, geld etc)
De zusters zijn enorm geschrokken, maar toch ook dankbaar dat de inbrekers niet naar boven zijn
gekomen. Nu hebben ze alleen materiele schade en heeft geen enkele zuster zich letterlijk
bedreigd gevoeld. Uiteraard voelen ze zich nu wel onveilig en zijn ze er erg door van slag.
Op de dag van de inbraak is moederoverste Pocha niet naar de gaarkeuken gegaan, maar heeft
ze alle administratieve zaken met de politie afgehandeld. De volgende dag is ze wel naar de
gaarkeuken gegaan en heeft ze de kinderen op de hoogte gesteld van de inbraak. De kinderen
reageerden heel lief op de situatie en gaven de zusters knuffels en bemoedigende woorden. Ze
gaven dit ook door aan hun ouders en ook de ouders hebben de zusters geprobeerd een hart
onder de riem te steken. Onder andere door spontaan een “pollada” te organiseren: het verkopen
van een kipgerecht aan derden met als doel om geld in te zamelen. Ondanks de trieste situatie is
het mooi om te zien dat er saamhorigheid is in de wijk en dat men samenwerkt om een ander te
helpen.
De afhandeling van de inbraak zal nog wel weken in beslag nemen. Of de zusters een soort van
verzekering hebben en dus iets vergoed krijgen, lijkt me erg sterk. Het zal dus even duren, voordat
ze alles weer op orde hebben. Foto’s en overige informatie zal wellicht dan ook even op zich laten
wachten.

Kleuterschool Ángeles de Bondad
De kleuterschool heeft dit jaar 50 kinderen. Daar zijn we super trots op,
want het ging een paar jaar wat minder goed. De concurrentie tussen de
scholen onderling, was erg groot in Cajamarca, maar zoals het er nu uitziet
weten de mensen de kleuterschool weer te vinden.
Dit schooljaar zijn er 21 kinderen van 3 jaar, 16 kinderen van 4 jaar en 14
kinderen van 5 jaar. De lessen worden gegeven door de zusters en soms
worden zij ondersteund door een klassenassistente.
De zusters doen veel verschillende activiteiten met de kinderen en
besteden veel aandacht aan motorische ontwikkeling (o.a. gym en dans) en
sociale ontwikkeling (spelletjes, samenwerken, samen spelen etc)
Het schoolgeld wordt door de meeste ouders betaald, zodat de zusters ook
niet of nauwelijks afhankelijk zijn van derden. (kloosterorde of donaties uit Italië) Sommige
kinderen krijgen een soort van beurs, waardoor hun ouders minder schoolgeld hoeven te betalen.
Dit betreft uiteraard de meest arme kinderen.
Jaarlijks doen ze een grote activiteit om extra dingen te bekostigen Dit jaar is dit bijv. voor een
laptop, zodat de kinderen hier ook mee leren omgaan. (die wordt al gebruikt op de basisschool)

Giften aftrekken van de belasting doordat wij een ANBI status hebben
Graag attenderen we u op het volgende :
Zoals u wellicht weet kunt u uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de
belasting. Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften
doet aan onze Stichting. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.
Een periodieke gift kunt u in zijn geheel aftrekken van de belasting. (geen drempel)
Periodieke giften
U geeft een periodieke gift als:
•

de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen Dat betekent
dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U
mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1
keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de
(culturele) ANBI of vereniging.

•

u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of
vereniging

•

de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer
of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de
uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Wanneer u een periodieke gift wilt geven, moet u hiervoor twee formulieren invullen: 1 voor u zelf
en 1 voor de Stichting Mariposa-Peru. Beide ingevulde formulieren moet u opsturen naar het
secretariaat van de Stichting Mariposa-Peru. U ontvangt daarna een getekend exemplaar van ons
terug.
Het adres van de Stichting Mariposa-Peru is : Kerkallee 108, 6882 AX Velp.
De formulieren zijn te downloaden via: www.belastingdienst.nl
In het zoekvenster typt u vervolgens periodieke gift in en daarna drukt u op “overeenkomst
periodieke gift in geld.” U kunt vervolgens de formulieren downloaden.
U kunt ons ook vragen de formulieren naar u op te te sturen. Dit kan via een mail naar de Stichting
Mariposa-Peru. (stichtingmariposaperu@hotmail.com) U moet dan wel uw adres vermelden.
Bij eventuele vragen of opmerkingen mag u ons ook altijd mailen.

Fondsenwerving
Als bestuur zijn we de afgelopen weken bezig geweest met fondsenwerving. We hebben ons deze
periode specifiek gericht op kringloopwinkels die goede (internationale) doelen ondersteunen met
de opbrengst van de verkochte spullen uit de winkel. Helaas voor ons zijn dit er maar zeer weinig
in Nederland. De meeste kringloopwinkels richten zich op lokale projecten, wat uiteraard natuurlijk
ook hele goede doelen zijn.
Toch hebben we de afgelopen weken 2 donaties mogen ontvangen:
Kringloopwinkel De Kring uit Reeuwijk maakte een bedrag van € 250,- over en kringloopwinkel de
Spullewaard uit Zaltbommel schonk ons maar liefst een bedrag van € 2500,We zijn enorm dankbaar voor deze donaties en wij zullen het geld gaan gebruiken voor ons
project: gaarkeuken in Lima (schooljaar 2019)
Omdat er steeds minder vaste donateurs komen zullen wij actief fondsen moeten blijven werven.
Vandaar deze oproep:
1) Kent of bent u iemand die op de basisschool werkt en zou u een keer een bloembollenactie
willen houden voor uw school én voor Stichting Mariposa – Peru, neemt u dan contact met
ons op: stichtingmariposaperu@hotmail.com
Stichting Mariposa-Peru heeft al een heel draaiboek liggen om deze actie te coördineren en
willen u graag, indien nodig, hierbij ondersteunen!
2) Kent of bent u iemand die actief is in de kerk. Zou u dan eens willen vragen of de kerk een
keer een collecte zou willen houden voor onze Stichting? Voor alle informatie kunt u ons
altijd mailen. (zie bovenstaand adres). Ook is het mogelijk dat wij langskomen om onze
typisch Peruaanse (kerst) spulletjes te verkopen.
3) Mocht u het idee hebben dat uw bedrijf of school iets voor de Stichting zou kunnen
betekenen, wellicht door affiniteit met het (speciaal) onderwijs, huisvesting of
gezondheidszorg, dan kunt u ons altijd bellen of via de mail contact met ons opnemen.
Tel: 026-3617109 (Thijs Arends) of 06-16478121 (Femke van Egmond-Arends)
4) Uiteraard mag deze nieuwsbrief verspreid worden onder uw familie en vrienden J
Alvast hartelijk bedankt namens het bestuur, de zusters en de kinderen.

