Brief van schoolhoofd Dionicio - Paru Paru school.

Paru Paru, 28 juli 2016

Beste mevrouw Annet,
Ik schrijf u in naam als het schoolhoofd, als lid van het advies comité en in algemeen als
oudervertegenwoordiger van de families van het Dorpsschooltje nr. 50211 van de Paru Paru
gemeenschap, in het Pisaq District, liggend in de Provincie Calca.
Wij willen onze diepste dankbaarheid uitdrukken voor uw grote hart en voor het helpen van deze
vergeten kinderen, voor herkenning van hun eigen speciale identiteit als kinderen van de hoge Andes
regio, waar geen enkele vorm van ondersteuning komt. Tegelijkertijd stellen wij uw gulheid op prijs,
waarmee u ons ondersteunde door verschillende donaties, die ons helpen het geven van onderwijs
te laten slagen.
De ontvangen donaties bestonden uit: schoolbenodigdheden zoals een aanwijsstok, allerlei soorten
papier, potloden, pennen, lijm, verf, puntenslijpers, nietmachines, plasticlijm, krijt, kwasten en
spelmateriaal.
En verder een Canon laptop, een kopieermachine, toner, prullenbakken, bezems, pylonen,
verbandmiddelen en toilet/wasruimtes.
Ik wil u tevens bedanken voor de voetbaldoelpalen, extra voedsel, stoelen en banken, een
plankenkast, waar iedere leerling de persoonlijke schoolspullen kan opbergen. Dit alles hielp ons bij
het tekort aan schoolmeubelen.
Alle gedoneerde materialen worden voortdurend gebruikt and het geeft opluchting, want het
ontbreken van deze spullen, komt omdat de ouders ze niet makkelijk kunnen betalen.
Namens de gemeenschap en uit het diepst van onze harten, wil ik u mijn enorme dankbaarheid tot
uitdrukking brengen voor uw gulheid. De gegeven donaties zullen de kinderen ten goede komen, die
het aan veel ontbreken. Dit is een grote opsteker om door te gaan voor onze jongens en meisjes de
mooie toekomst te bewerkstelligen, waar zij op hopen om zo de leiders van onze gemeenschap te
kunnen worden.
We zijn eeuwig dankbaar en hopen dat u doorgaat ons te steunen, want wij zijn een schooltje met
veel noden en de leerlingen zullen altijd u met open armen ontvangen.
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