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Burgh-Haamstede, 29 augustus 2016

Geachte donateur,

U ontvangt deze nieuwsbrief een maand later dan u van ons gewend bent. Dit heeft te maken met het feit dat de
uitwisseling van gegevens met onze contactpersonen in Peru wat vertraging opliep. Maar nu kunnen we u dan toch de
laatste stand van zaken meedelen.
Vele jaren lang hadden wij een sponsor-borduurster: Nelly de Jong, bewoonster van een serviceflat in Rotterdam. Zij
heeft gedurende lange tijd met veel enthousiasme talloze handdoeken voor onze stichting geborduurd. Die handdoeken
konden wij dan weer op jaarmarkten en braderieën verkopen voor ons goede doel.
Dankzij haar kregen we een extra gift ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag.
Afgelopen juni is zij op 91-jarige leeftijd overleden.
We zullen haar energieke betrokkenheid zeker missen.
Vanuit Peru krijgen we regelmatig berichten over hoe het gaat, zowel met de nieuwe scholen als met de kinderen uit
de academies. En altijd weer staan er roerende woorden van dank aan onze stichting. Als voorbeeld de tekst uit de
laatste mailtjes van Carol:
“Eerst hebben we met jullie hulp de school in ChumpePokes geholpen. We hebben de school zo kunnen ondersteunen
dat alle leerlingen de school op verschillende niveaus af konden maken. Acht van hen zitten nu op de universiteit en
veel anderen volgen een technische of een andere hogere opleiding die hun een carrière biedt waar ze de rest van hun
leven profijt van hebben.
Het feit dat we nu met studenten aan de universiteit werken is het fantastische resultaat van hun gretigheid om zich te
ontwikkelen en dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van jullie Urubamba-stichting.
We zouden het echt geweldig vinden als jullie hier zouden komen en Jessica konden ontmoeten om met haar naar de
scholen van Paru Paru en Huancalle te gaan. Dat jullie zouden kunnen zien hoeveel jullie stichting heeft betekend,
van hoeveel kinderen het leven werkelijk verbeterd is. De kinderen zijn gedreven om te leren en ze hebben nu wat
daarvoor nodig is.
De jongste kinderen in Huancalle, de school van Jessica, zijn vanaf de basis gestart zoals we dat destijds ook in
Chumpepokes gedaan hebben. We hebben hen voorzien van de meest noodzakelijke schoolspullen en van warme
maaltijden. We hebben ook een kas gebouwd in het gebied dat vorig jaar geen gewassen opleverde. Nu eten de
kinderen de aardappelen die in de kas groeiden.
Bovendien gaven we hen schooluniformen zodat ze warm genoeg gekleed zijn.

Jessica heeft een geweldige prestatie geleverd met alles wat ze van jullie stichting ontving.
DANK ALSJEBLIEFT AL JULLIE DONATEURS HIERVOOR”
We zijn blij dat we kunnen constateren dat het geld dat we via verschillende wegen voor het goede doel binnen krijgen
zo goed wordt besteed en dat daar in Peru zoveel van gedaan kan worden.
Een ander voorbeeld van de dankbaarheid voor de donaties van de stichting Urubamba is te vinden in een brief van het
schoolhoofd van de school in Paru Paru. Een vertaling van die brief kunt u vinden op onze website
www.stichtingurubamba.nl

Dit jaar is er voor het eerst een kascontrole gehouden.
De stichting Urubamba is een kleine stichting met slechts drie bestuursleden die bij tijd en wijle een beroep kunnen
doen op enkele (andere) vrijwilligers voor hand- en spandiensten.
De financiële administratie is vrij eenvoudig en een eerdere controle door de belastingdienst hebben we glansrijk
doorstaan. Toch willen we geen enkel risico lopen; daarom hebben we twee mensen die niets met de stichting te
maken hebben maar wel over de noodzakelijke kennis van financiën beschikken, gevraagd de controle uit te voeren.
Dat gebeurde en ook nu was alles helemaal in orde, zowel wat onze eigen boekhouding betreft als wat betreft de
verantwoording van de gesponsorde projecten in Peru. Van al het geld dat daar heen gaat, wordt door ‘onze mensen in
Peru’ op een correcte manier verantwoording afgelegd.
We zijn er blij mee dat de controle uitwees dat alles keurig in orde is, in een tijd dat er toch nogal eens negatieve
berichten in het nieuws komen over goede doelen organisaties.
Overigens hebben ook de controleurs hun werk geheel belangeloos gedaan.

Ook deze nieuwsbrief eindigen we met onze dank uit te spreken aan alle donateurs van onze stichting. Wij ontvangen
de dankbetuigingen uit Peru, maar we realiseren ons dat het aan u te danken is dat wij het werk van de mensen daar
kunnen ondersteunen! Dank dus aan u!
Het bestuur van Stichting Urubamba,
Annet ten Hoopen, Frits Leegwater, Nico Mouthaan

