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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.

In deze nieuwsbrief
•
•
•
•

Nieuws van de Stichting
Project Gaarkeuken Lima
Projecten: “los niños pobres” en “los niños
especiales”
Sponsoring

Nieuws van de Stichting
Nu in ons land de coronacrisis eindelijk een beetje
onder controle lijkt te komen, lopen in Peru de
besmettingen en de sterftecijfers op. Dit komt met
name, omdat we hier in Nederland aan het
vaccineren zijn en dit in Peru nog lang niet op gang is. Ook werken de vaccins die ze
beschikbaar hebben, lang niet zo effectief als de vaccins die we hier in Nederland hebben.
Inmiddels zijn er ruim 1,8 miljoen besmettingen en zijn er ruim 62.000 doden gemeld. Het
werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger. De meeste besmettingen vinden
momenteel plaats in de hoofdstad Lima. In het grootste deel van het land is nog steeds de
noodtoestand van kracht.
Prijzen voor medici, medicijnen en zuurstof zijn belachelijk hoog en de gewone burger is
daardoor nog steeds afhankelijk van de lokale initiatieven die er zijn. De hulp die onze
zusters (kunnen) geven wordt nog steeds enorm gewaardeerd.
Voor zover we weten, zijn er 2 gezinnen die wij structureel ondersteunen, die besmet zijn
met het coronavirus. Naar omstandigheden maken ze het redelijk. De grootste uitdaging is
om niet te snel weer de straat op te gaan om te werken. Maar ja, als je ook maar een
beetje kunt werken, ga je, omdat je anders geen geld krijgt en dus niets kunt eten.

Project Gaarkeuken Lima
De corona crisis duurt voort en de zusters blijven de gezinnen ondersteunen met
voedselpakketten. Elke twee weken staat er voor elk gezin een voedselpakket klaar. Deze
hulp is nog steeds erg hard nodig, omdat Lima in een lockdown leeft en werken dus
ontzettend beperkt mogelijk is.
Moederoverste Irene heeft, op verzoek van Femke, gevraagd of de ouders van deze
kinderen willen omschrijven wat de coronacrisis voor hun gezin betekent. Hieronder een
aantal reacties.
Katerine schrijft:
Ik heb vier kinderen (Yhostin, Brando,
Gonzalo en Kristel). Mijn partner is
kleermaker en werkt in Gammara (de wijk
waar alle kledingwinkels zitten) Sinds de
coronacrisis is heel Gamarra gesloten en is
haar partner veranderd van baan: hij werkt
nu bij de fruitmarkt van zijn broer. Gelukkig
heeft hij hem werk gegeven, zodat we onze
vaste lasten kunnen blijven betalen.
We zijn heel dankbaar voor de hulp die we van jullie hebben gekregen.

Marlene schrijft:
Ik ben de vader én de moeder voor mijn dochter Xiomara. Ik had
een klein winkeltje, maar helaas is dit niet goed afgelopen. Ik kon de
rekeningen niet meer betalen en er was geen geld om mijn dochter
naar school te kunnen laten gaan. Daarom heb ik ander werk
gezocht: als schoonmaakster. Wel altijd met de angst om besmet te
raken met het corona virus. Ik bid tot God dat hij ons beschermt
tegen het virus en dat we nooit zonder eten komen te zitten.
Ik bedank jullie voor de levensmiddelen die we van jullie krijgen.
Momenteel zitten we weer in quarantaine en kan ik niet werken.

Aime is een alleenstaande moeder van 3 kinderen;
Krismar van 12, Khevin van 9 en Anthony van 5 jaar. Dit
gezin komt uit Venezuela en is gevlucht voor de situatie
in hun land.
Aime werkte in Gammara in een kledingwinkel. Toen dit
winkelgebied sloot is ze kaas gaan verkopen. Hiermee
verdient zij net genoeg om rond te komen met haar
kinderen. Ook zij is ons erg dankbaar voor de
voedselpakketten die ze elke 2 weken ontvangt.

Gladys is moeder van 3 kinderen van 14, 7 en 5 jaar oud.
Zij schrijft: ik leef samen met de vader van mijn
kinderen. In het begin van de epidemie werkte hij op de
fruitmarkt. Maar toen deze werd gesloten, hebben we
al ons spaargeld moeten gebruiken. Op een gegeven
moment mocht hij weer op de markt werken, zolang hij
geen covid had, maar op een gegeven moment testte
hij positief, zonder dat hij symptomen had. Ondanks dat
hij geïsoleerd van mij leefde, kreeg ik het ook.
Daardoor moest mijn oudste zoon gaan werken. Ik heb
gedacht dat ik dood zou gaan door het virus en heb
afscheid genomen van mijn dierbaren. Nu lijk ik
langzamerhand weer op te knappen.
Ook de vader van mijn kinderen is weer gaan werken,
ondanks een positieve test; er was geen geld meer
voor eten, dus wat moesten we doen?
Hartelijk dank aan jullie, daardoor hadden we in ieder geval iets te eten. Zo gaan de
weken voorbij. De vader van mijn kinderen is inmiddels hersteld en werkt op de fruitmarkt,
maar pakt eigenlijk elk werk aan. Het is lastig om het thuis onderwijs van de kinderen te
volgen. We hebben 1 telefoon en daar moeten ze alle drie het onderwijs mee volgen.
Door de epidemie is ons leven veranderd. We leven nu weer in quarantaine en mijn
kinderen blijven studeren, ondanks dat we maar 1 telefoon hebben. Hopelijk gaat deze
niet kapot en blijft het internet het doen. Nogmaals dank voor alle hulp die jullie geven. We
hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven.
Ankari leeft met haar man Andrés en haar dochter Aranza. Zij zijn vluchtelingen uit
Venezuela. Ze wonen in een huurhuisje. Ze zijn Venezuela ontvlucht vanwege de
erbarmelijke omstandigheden waarin ze woonde. Helaas leven ze nu weer in een zeer
slechte situatie.
Ankari schrijft: allereerst duizendmaal dank
voor de steun die we van jullie krijgen. We
zijn buitenlanders en vluchtelingen. Mijn
man werkte als slager, maar nu is er veel
minder werk. De ene dag is er wel werk en
de andere dag niet. Ik zelf werkte in een
restaurant, maar daar moesten ze
personeel ontslaan en momenteel heb ik
geen werk en ben ik gewoon thuis bij onze
dochter Aranza van 9 jaar.
Onze situatie is erg moeilijk. Als er geld is voor de huur, dan is er geen geld voor andere
dingen. We proberen dan te overleven met datgene wat we hebben. Nogmaals eeuwig
bedankt voor jullie hulp. Dat God jullie mag zegenen en veel voorspoed en gezondheid
mag geven.

Project Los niños pobres de Lima
Ook moederoverste Lucia krijgt veel arme mensen aan de
deur met de vraag of ze iets voor hen kan
betekenen. Moederoverste Lucia probeert zoveel mogelijk
mensen te helpen met voedingsmiddelen. Zoals u zult
begrijpen kan ze niet iedereen helpen.
De kinderen van ons project los niños especiales kunnen
ook niet naar school.
Zij ontvangen wel de maandelijkse bijdrage, zodat daar
voedingsmiddelen en medicijnen van gekocht kunnen
worden. En indien mogelijk volgen ze online onderwijs. Dit
wordt bemoeilijkt doordat het internet vaak slecht is en niet
alle ouders een mobiel beschikbaar hebben om het onderwijs te kunnen volgen.
Video
Madre Lucia stuurde ons een (confronterend) filmpje over de situatie in Peru.
Mede dankzij de hulp van Stichting Mariposa-Peru hebben ze zuurstofflessen en
apparaten kunnen kopen. Deze lenen ze uit aan arme mensen die dit zelf niet kunnen
betalen. Ook 1 van de zusters, die verpleegkundige is, ondersteunt deze mensen. Het
filmpje is in het Spaans en Italiaans, maar de beelden zeggen genoeg.
De video is te zien op onze beginpagina van de website (iets naar beneden scrollen, onder
het kopje “laatste nieuws”) www.stichtingmariposaperu.nl

Sponsoring
De afgelopen periode zijn er weer verschillende (vaste) donateurs
geweest, die (extra) giften hebben overgemaakt t.b.v. de
voedselpakketten voor de arme kinderen in Peru.
Daarnaast waren er de volgende donaties en acties:
Ø Oomen en Roovers B.V. maakten het mooie bedrag van €
500,- naar ons over.
Ø Sjaak Kolvenbach Advies ondersteunt de Stichting elk jaar
o.a. met sponsoring van de kraamhuren van de kerstmarkten.
Afgelopen jaar gingen deze markten niet door. Toch werd er
een bedrag van € 750,- overgemaakt naar de Stichting.
Ø Stichting Projectgroep Rheden ondersteunt ons al diverse jaren met een jaarlijkse
bijdrage voor onze projecten. Helaas heeft de gemeente Rheden besloten om deze
subsidie te stoppen, waardoor de Stichting Projectgroep Rheden niet meer zal
kunnen voortbestaan. Zij maakten in December toch nog een laatste gift van €
500,- over naar Stichting Mariposa-Peru
Ø Van de kringloopwinkel de Spullenwaard (Zaltbommel) ontvingen wij wederom een
prachtige donatie van € 1000,-

Ø Liesbeth van Woudenberg is 1 van onze vaste donateurs. Daarnaast houdt zij
geregeld meditatie avonden waarvoor zij een vrijwillige bijdrage vraagt. De
opbrengst van zo’n avond gaat naar een goed doel. Stichting Mariposa-Peru is al
een aantal keren uitgekozen als goed doel. Wij zijn Liesbeth hiervoor enorm
dankbaar.
Ø In de AH van Renkum werd een flessenbon actie voor Stichting Mariposa-Peru
gehouden. De opbrengst hiervan was: € 180,50
Ø Ook mochten we dit jaar wederom een collecte gift ontvangen van de EvangelischLutherse Gemeente uit Zwolle. Er werd een mooi bedrag van € 87,25 naar
Stichting Mariposa-Peru overgemaakt.
Ø Een andere vaste donateur, Liesbeth Scholte, heeft 2 gezinnen in Huaraz onder
haar hoede genomen. Elke twee weken krijgen deze gezinnen een voedselpakket
aangeboden. Daarnaast krijgen ze met kerst een cadeautje.
Ook heeft Liesbeth recent 2 moeders een geldkrediet gegeven, zodat zij de
mogelijkheid krijgen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Wij zijn Liesbeth
enorm dankbaar voor de gulle donaties die zij de arme mensen in Peru geeft.
Ø Uiteraard zijn we ook al onze vaste donateurs ontzettend dankbaar voor de
donaties die zij ieder jaar geven. Door deze giften kunnen wij een groot deel van
onze projecten financieel ondersteunen.

Namens de zusters en de kinderen hartelijk dank voor uw gift.
Mocht u behoefte hebben om de zusters (extra) te ondersteunen, dan kunt u uw gift
overmaken op rekeningnummer NL51INGB0001731037 t.n.v. Stichting MariposaPeru te Velp. Onder vermelding van “Peru Corona" en evt. het project wat u zou
willen ondersteunen.

