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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.  
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Ik wens iedereen veel leesplezier! 
 
 
Femke van Egmond - Arends 
Voorzitster Stichting Mariposa-Peru 
www.stichtingmariposaperu.nl 
stichtingmariposaperu@hotmail.com 
 
 
 
Nieuws van de Stichting 
 
Het is December en dat betekent dat de winter- en kerstmarkten weer voor de deur staan. Zoals 
elk jaar zullen de verschillende bestuursleden en een aantal vrijwilligers op deze markten onze 
typische Peruaanse (kerst) spulletjes verkopen. Het is voor de Stichting een grote bron van 
inkomsten en daarnaast is het ook super leuk om te doen, al moeten we soms in weer en wind 
staan. We hopen dat we dit jaar weer veel spullen kunnen verkopen, zodat we ook volgend jaar 
onze projecten kunnen ondersteunen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de agenda van de 
kerstmarkten waarop Stichting Mariposa-Peru aanwezig zal zijn. 
 
Aan het eind van het jaar sturen de zusters ons ook informatie en foto’s over de projecten. Het is 
altijd fijn en mooi om te zien en te horen dat de kinderen weer vorderingen hebben gemaakt op 
school en dat ze gegroeid zijn in zowel fysiek als sociaal opzicht.  Dat geeft ons de motivatie om 
ook deze laatste maanden ons in te zetten om voldoende geld binnen te halen, zodat de kinderen 
ook volgend jaar op onze steun kunnen rekenen.   Voor de lopende projecten halen we meestal 
voldoende geld binnen, maar voor nieuwe projecten, zoals bijv. voor het huis van de familie 
Vivanco (zie verderop in deze nieuwsbrief) moeten we alle middelen en mogelijkheden aanwenden 
om dit te verwezenlijken. En soms moeten we ook tot de conclusie komen dat we niet kunnen 
helpen op de manier, zoals we dat misschien graag zouden willen.  
 



 
Project Gaarkeuken Lima  
 
De kinderen, die elke dag een ontbijt krijgen in de gaarkeuken in Lima, 
moeten nog een paar weken naar school, voordat hun zomervakantie begint.   
 
Moederoverste Irene laat ons weten dat het goed gaat met de kinderen en 
dat ze vrolijk en dankbaar zijn. Ze krijgen een goed ontbijt, waardoor ze beter 
kunnen presteren op school.  Ook leren ze steeds beter om de (persoonlijke) 
hygiëne toe te passen.  Elke schooldag komen er zo’n 65 kinderen naar de 
gaarkeuken. 

 
Deze week start de adventsperiode en de zusters willen de 
kinderen en ouders hierin meenemen. Ze willen de gaarkeuken 
versieren en het schooljaar afsluiten met een kerstontbijt met een 
klein cadeautje.  Zodra we hier foto’s van krijgen, zullen we deze 
op onze website plaatsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Project: Los niños especiales 
 
Dit jaar konden er 10 kinderen dankzij onze financiële hulp naar het speciaal 
onderwijs.  Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is er helaas 
geen recente informatie over hoe het met de kinderen gaat.  We weten wel dat 
ze allemaal vorderingen maken en dat ze goed hun best doen op school. Op 
15 december zijn ze allemaal uitgenodigd bij de zusters in Breña om daar een 
kerstfeest te vieren. Ze zullen, mede namens de Stichting, kunnen genieten 
van warme chocolademelk, kerstbrood en een klein cadeautje.  Moederoverste 
Lucia zal ons daarna foto’s opsturen en deze zullen we op de website plaatsen.  
In onze volgende nieuwsbrief zullen we meer aandacht besteden aan dit 
project.  
 
 
 

     
       Ramon 

 
In de volgende nieuwsbrief zullen we ook aandacht besteden aan ons project: Los 
niños pobres. 
 
 



Het huis van de familie Vivanco 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief staat, willen we graag een nieuw huis voor de familie van Vivanco 
bekostigen.  
In het kort nog even de situatie van deze familie:  het betreft een alleenstaande vader, Vivanco, 
met zijn dochter Celeste en de drie (pleeg) kinderen Dayana, Luciano en Ramon.  Alle vier de 
kinderen hebben een geestelijke beperking. Stichting Mariposa-Peru ondersteunt dit gezin in de 
schoolgaande kosten.    
Momenteel wonen zij in een vervallen huis, zonder goede sanitaire voorzieningen.  

 

 
 
In de afgelopen maanden hebben wij met Moederoverste Lucia gecommuniceerd over het huis van 
dit gezin. Er zijn tekeningen gemaakt en er is een begroting gemaakt.  Deze begroting valt erg 
hoog uit en dat is de reden dat er nog geen concrete stappen zijn gezet. De kosten voor het huis 
vallen hoger uit, omdat met name de ondergrond goed verstevigd moet worden, wil het huis een 
solide basis hebben. Stichting Mariposa- Peru vindt het belangrijk dat de kinderen een eigen plek 
krijgen en dat de sanitaire voorzieningen verbeterd worden.  
 
De kosten hiervoor zijn, inclusief de bouw van het huis met ramen en deuren zo’n € 6000,-  
Dit is een bedrag wat we als Stichting niet zomaar kunnen ophoesten en daarom proberen we hier 
donateurs en fondsen voor te werven.  We hopen dat we in het nieuwe jaar voldoende geld bij 
elkaar kunnen krijgen, zodat we dit gezin kunnen helpen. 
 
Mocht u willen sponsoren dan kan dit op rekeningnummer NL51INGB0001731037 t.n.v. Stichting 
Mariposa-Peru te Velp onder vermelding van “Gezin Vivanco”   Namens hen alvast onze hartelijke 
dank.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sponsoring 
 
Bij de Albert Heijn in Oss werd een emballage actie gehouden voor Stichting Mariposa-Peru. De 
opbrengst hiervan was: € 216,15 
 
 
Bij de Albert Heijn in Velp wordt momenteel een emballage actie gehouden voor onze Stichting.  
Deze actie duurt nog de hele maand December en de opbrengst zal gebruikt worden voor onze 
gaarkeuken in Lima.  
 
 
 
 
Bartiméus, een instelling voor blinden en slechtzienden, collecteert sinds 
november voor Stichting Mariposa-Peru. De collecte loopt nog door tot na 
Kerst en wij zullen in januari horen welk bedrag er in totaal is 
gecollecteerd.  Bestuurslid Didi Borkus bezocht de instelling en vertelde 
over onze projecten.   De opbrengst van de collecte zal besteed worden 
aan de Gaarkeuken van Lima.  
 
 
 
 
 
 
Bestuurslid Ankie Nieuwesteeg ging in Oktober naar kringloopwinkel D’n Einder (Sint Oedenrode) 
voor de uitreiking van een cheque.  Zij schreef hier het volgende over: 
 
Op donderdagavond 24 oktober ben ik, namens het bestuur van Stichting Mariposa Peru, naar Sint 
Oedenrode geweest om daar een prachtige cheque in ontvangst te nemen. Bij Kringloop D'n 
Einder doneren ze jaarlijks  hun inkomsten aan geselecteerde goede doelen. Er wordt gestemd en 
de projecten met de meeste punten, krijgen een geldbedrag uitgereikt. En daar hoorden wij ook bij! 
 
Na een vriendelijke ontvangst met koffie, thee en een praatje werden we rondgeleid door het 
Kringloopbedrijf. Erg leuk om eens een 'kijkje in de keuken' te mogen nemen! En nog leuker om te 
zien hoe verantwoord en duurzaam er wordt om gegaan met spullen! Er wordt bijna niks weg 
gegooid en met behulp van 120 vrijwilligers worden spullen gerepareerd, gecheckt, gepoetst en 
gepimpt om daarna via de winkel naar een nieuwe eigenaar te mogen gaan. 
 
Daarna was het tijd voor het uitreiken van de 
cheques: we kregen als Stichting het 
geweldige bedrag van 1500 euro!  
 
Dit zal besteed gaan worden aan het project 
in Lima waar dagelijks zo’n 65 kinderen een 
voedzaam en gezond ontbijt krijgen voor ze 
naar school gaan. 
 
D'n Einder: heel hartelijk dank! Namens 
mijzelf, het bestuur van de Stichting maar 
zeker ook namens de kinderen die de 
komende maanden weer kunnen komen 
ontbijten! 
 
 
 
 
 



Kerstmarkten 2019 
 
Ook dit jaar zullen we weer op diverse markten onze typische Peruaanse (kerst) spulletjes 
verkopen.  
 
 
Zaterdag 7 December:       Kerstmarkt in Haarlem  (10:00 – 21:00, we staan in de Kruisstraat)  
 
Zaterdag 7 December:       Kerstmarkt in Doesburg (10:00 – 18:00 in het centrum) 
 
Zondag 8 December: Kerstmarkt in Haarlem   (11:00 – 19:00, we staan in de Kruisstraat)  
 
Zondag 8 December: Kerstmarkt in Bemmel    (11:00 – 17:00)  
 
Woensdag 11 December: Kerstmarkt in Arnhem  ( 10:00 – 16:00,  Vreedenhof)  
 
Vrijdag 13 December: Kerstmarkt in Dordrecht (10:00 – 21:00, we staan in de Visstraat)  
 
Zaterdag 14 December: Kerstmarkt in Dordrecht (10:00 – 21:00, we staan in de Visstraat)  
 
Zaterdag 14 December: Kerstmarkt in Bennekom (10:00 – 17:00) 
 
Zondag 15 December: Kerstmarkt in Dordrecht (11:00 – 18:00, we staan in de Visstraat)  
 
 
We hopen u op één van onze markten te begroeten! 
 

 
 
 


