Verslag van schoolhoofd Jessica eind november 2016

De vertaling van het Spaans naar het Engels is verzorgd door Carol Cumes.
We willen u laten weten dat alle leerlingen, leerkrachten en ouders van de schooltjes in Huancalle,
Paru Paru en Chumpepokes het heel erg waarderen dat Stichting Urubama ervoor heeft gezorgd dat
de hieronder genoemde projecten konden plaatsvinden:
-

-

-

-

-

-

Young Women/ Men Academy: vergroten van de kennis van de oudere leerlingen van de
genoemde scholen op het gebied van zelfwaardering, voorlichting over drugs, over
vrouwen/meisjeshandel met het oog op werk in de seksindustrie, hoe ze dit leren doorzien
en zich hiertegen kunnen beschermen. We merken duidelijk dat de leerlingen grote
veranderingen laten zien t.a.v. hun rechtspositie. Ze worden steeds meer zelfbewust.
Daarnaast het aanleren van gewoonten van hygiëne, zoals mondverzorging, die zij, op hun
beurt, kunnen uitdragen naar hun families.
Gezonde voeding en maaltijden voor de Paru Paruleerlingen. Er was bij veel van deze
kinderen bloedarmoede vastgesteld dit jaar vanwege eenzijdige voeding. Door meer
verscheidenheid in voedsel, voorlichting aan de moeders d.m.v. kooklessen zien ze dat de
gezondheid van hun kinderen vooruit gaat. Dankzij jullie hulp kunnen we meer groenten,
vlees en andere producten kopen voor het dagelijks eten. Daarnaast kochten we potten,
lepels, kommen en andere voorwerpen voor de kindermaaltijden.
We kochten kasten in Huancalle, zodat de leerlingen hun spulletjes in ieder klaslokaal kunnen
leren opruimen: ieder kind heeft een eigen vakje waar de schoolspullen zoals boeken,
schriften en pennen, worden bewaard. Dit om verspilling en snel beschadigen van
schoolmateriaal tegen te gaan.
Ook zulke kasten voor de Paru Paruschool. Er kwamen 30 nieuwe schoolbanken in de plaats
voor de kapotte die nog gebruikt werden. De meesten hadden nog nooit een eigen stoel en
tafel gehad en moesten het delen met een andere leerling. Dat geeft vaak geen goede
leerattitude. Door de aanschaf van de nieuwe banken zitten de leerlingen comfortabel
waardoor hun aandacht meer gefocust wordt op het leren.
Voor de ParuParuschool werden doelpalen gekocht. Er was eerst niets voor de kinderen om
te sporten en nu kunnen ze d.m.v. voetbal hun stress kwijt en worden ze fitter.
Door de aanschaf van meer gevarieerde leermiddelen zien we de schoolresultaten stijgen.
Puzzels, schriften kleurpotloden, papier om te kopiëren ondersteunen dit resultaat.
Cadeautjes voor de Huancalleleerlingen. Dankzij jullie steun konden we voor alle leerlingen
sportkleding en speelgoed kopen. Dit zal hen zeker stimuleren en ondersteunen bij hun
studies op school. Hun arme ouders kunnen zich nooit cadeautjes permitteren.
Aankoop van gasflessen om voeding te bereiden. De moeders van alle leerlingen koken om
beurt. Ze brengen zelf verbouwde groenten en granen mee, die worden aangevuld en door
het koken kunnen de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen en een stuk fruit.

Wij danken u, Senora Annet , dat u voor ons zorgt en naast ons staat om hulp te bieden
waardoor wij, als leerkrachten, onze kinderen kunnen opvoeden. En heel veel dank aan allen
die ons, de kinderen, de leerkrachten en de ouders helpen.
Dat God u allen mag zegenen.
Een warme groet, Jessica

