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Nieuws van de Stichting
In april 2019 gingen voorzitster Femke
van Egmond en penningmeestersecretaris Thijs Arends, samen met hun
familie naar Peru om de projecten te
bezoeken. Het was bijna vier jaar geleden
dat ze hier waren geweest, dus er waren
heel veel families die hen kwamen
bezoeken.
Het was mooi en goed om te zien dat de
kinderen vooruit waren gaan in hun
ontwikkeling. Dit zagen we terug in o.a.
hun schoolprestaties.
Zowel ouders als kinderen zijn heel erg
dankbaar voor de hulp en kansen die ze
krijgen.
Project Gaarkeuken Lima
We hebben de gaarkeuken 2 keer bezocht tijdens ons verblijf in Peru. De eerste keer
hebben we geholpen bij het uitdelen van het ontbijt. Inmiddels komen er elke dag zo’n 66
kinderen om te ontbijten in de gaarkeuken. Ze komen niet allemaal op dezelfde tijd,
waardoor de kinderen niet op elkaar hoeft te wachten.

Deze ochtend was natuurlijk heel erg
bijzonder, omdat er vijf buitenlanders
aanwezig waren.
Ook was Moederoverste Pocha voor de
gelegenheid terug in Lima. Er werden
heel wat knuffels gegeven en foto’s
gemaakt.
En Femke had gelegenheid om met
verschillende ouders en kinderen te
praten.
Dezelfde avond kwamen we terug naar de gaarkeuken. We maakten een groepsfoto en de
moeders van de kinderen hadden voor ons een dans voorbereidt.
Ook hadden ze uitgebreid voor ons gekookt (Pachamanca).

Op eerste Paasdag zijn we met de kinderen en hun ouders naar het waterpark in Lima
gegaan. Dit park bestaat sinds 2007 en heeft allerlei fonteinen, die s’ avonds verlicht
zijn. De entree is slechts één euro, maar driekwart van de kinderen was er nog nooit
geweest. De zusters hadden voor iedereen een zakje popcorn gemaakt en Femke
betaalde (van het overgebleven geld van haar verjaardagsactie) de entree en voor ieder
kind een lolly. Het was een hele geslaagde middag en avond!

Los niños especiales
In maart zijn de scholen weer gestart en gingen ook de kinderen met een beperking naar
het speciaal onderwijs. Dit jaar ondersteunen we 10 kinderen/jongeren. Waarvan één
nieuw kind: Eduardo.
Eduardo is zes jaar en het zoontje van Indira en het broertje van Luis Angel. Indira en Luis
Angel hebben we in het verleden geholpen. Zij dialyseren allebei en zo nu en dan vragen
ze Moederoverste Lucia om hulp bij het betalen van medische rekeningen. Luis Angel
staat momenteel op de wachtlijst voor een niertransplantatie.

Moederoverste Lucia heeft de Stichting gevraagd of we dit gezin structureel kunnen
ondersteunen en zo doende is Eduardo opgenomen in ons project. Eduardo gaat naar het
normale basisonderwijs, maar heeft daar een persoonlijke onderwijsassistent, die uiteraard
betaald moet worden. Daarnaast krijgt Eduardo logopedie. Stichting Mariposa-Peru helpt dit
gezin door maandelijks een bijdrage te geven voor deze onderwijskosten.

Tijdens ons verblijf in Peru hebben diverse kinderen ons opgezocht. Via deze link kunt u op
onze website lezen hoe het met hen gaat.

Project: Los niños pobres
Doordat dit project geen vaste groep kinderen ondersteunt, kwamen er tijdens ons verblijf in
Peru verschillende gezinnen ons bezoeken.
Sommigen hebben we geholpen met schoolbenodigdheden, anderen met een huis en weer
andere met een bijdrage in de medische kosten.

Gaela, het jongere zusje van Ariana

Indira en haar zoon Luis Angel

Kyaro, Milagros en haar moeder

Daarnaast zijn we binnen dit project gestart met het geven van zogenaamde
kredietleningen: gezinnen krijgen van ons een startkapitaal en een deel hiervan moeten ze
aan moederoverste Lucia in termijnen terug betalen. We willen gezinnen hierdoor de
mogelijkheid geven om zelfvoorzienend te zijn. Voorbeelden hiervan zijn Moises en Maura
en haar dochter Aimé.

Lees hier het verhaal van Moises

Lees hier het verhaal van Aimé
In deze nieuwsbrief wil de Stichting Mariposa-Peru aandacht vragen voor het gezin van
Vivanco. Wij zijn van mening dat dit het meest arme gezin is dat we ondersteunen.
Vivanco zorgt voor 4 kinderen met een beperking en daarbij wordt hij ondersteund door de
Stichting vanuit het project los niños especiales. (Celeste, Dayana, Luciano en Ramon)
Hierdoor kunnen de kinderen naar school en worden de meeste kosten met betrekking tot
medicatie en therapie door de Stichting betaald. Vivanco verdient geld door het verkopen
van plastic, karton en alle andere dingen die hij op straat vindt en eventueel opknapt. Dit is
voldoende om van te kunnen eten.
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Tijdens ons verblijf in Peru zijn we op bezoek gegaan bij dit gezin. De aanblik van hun huis
maakte ons ontzettend verdrietig en boos tegelijkertijd. We zagen echte armoede en een
gezin dat met man en macht probeert om positief te blijven, wellicht tegen beter weten in.
We hadden al eerder tegen Moederoverste Lucia gezegd dat dit gezin een fatsoenlijke wc
en douche moet krijgen en dat de dochters een eigen “kamer” moeten krijgen. Helaas is dit
nog niet gebeurd, omdat de situatie nog erger is dan dat we eigenlijk dachten. Het hele
huis is aan vervanging toe, omdat het letterlijk in elkaar dreigt te vallen. Helemaal nu het
regenseizoen snel gaat beginnen en het dak al niet waterdicht is. Op de foto’s kunt u zien
in welke staat het huis is.

Met moederoverste Lucia hebben we afgesproken om zo snel mogelijk een offerte te laten
maken voor het bouwen van een nieuw huis. En om het huidige huis te voorzien van een
goed dak van golfplaten, zodat ze in ieder geval dit regenseizoen droog zitten. Het terrein
is van Vivanco zelf, dus dat is heel positief. Het idee is om andere kant van het bestaande
huis een nieuw huis te gaan maken waarin er ruimte is voor alle kinderen en voor de
keuken, douche en toilet (met deur!)
Het oude huis zou in de toekomst dan als opslagruimte gebruikt kunnen worden.

We verwachten dat het bouwen van dit huis wel een kostenplaatje met zich gaat
meebrengen, dus daarom doen we een beroep op u om, indien u in de mogelijkheid bent,
een (extra) donatie te doen specifiek voor dit gezin. Ze zullen u eeuwig dankbaar zijn
Sponsoring
Alle kinderen van de gaarkeuken in Lima kregen een tandenborstel en tandpasta. Wij
bedanken tandarts Roland Buenting en Ada en Bert van Boheemen hartelijk voor hun
donaties.
Ook hartelijk dank aan wafelbakkerij en Notenbar John Kempen: hij gaf ons 105 kleine
stroopwafels mee, om uit te delen aan de kinderen in Peru. Ze zijn met heel veel smaak
opgegeten.

Kringloopwinkel de Spullewaard te Zaltbommel, doneerde in 2018 al € 2500,- aan ons
project de Gaarkeuken in Lima.
Dit jaar mochten we vanwege hun 15-jarig bestaan een cheque in ontvangst nemen ter
waarde van € 1000,-. Dit zal gebruikt worden om het gezin van Vivanco een nieuw huis te
geven.

