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Burgh-Haamstede, 18 december 2009

Geachte donateur,
Ondanks de kredietcrisis zijn de donaties niet teruggelopen; integendeel!
Het afgelopen jaar is onze stichting erin geslaagd met uw financiële bijdrage(n) meer kinderen
in Huama te voeden, te kleden en in hun basisbehoeften te voorzien, zodat ze in staat zijn om
beter (op school) te presteren. Het vergroot hun kans op een goede toekomst.
Verder hebben we bereikt dat meer meisjes toegang kregen tot voortgezet onderwijs.
De besteding van de tot dusver ontvangen gelden in 2009 hebben we voorts in belangrijke
mate bestemd voor de ontwikkeling van veel project onderdelen zoals:
-

Realisatie van een nieuwe keuken waar warme maaltijden bereid worden voor 240
leerlingen.

-

Voedingsprogramma voor extra eten tijdens de afgelopen winterperiode.

-

Breiwol voor de moeders en brei-en weefles aan de armste vrouwen.

-

Acute medische hulp en gebitshygiëne.

Op onze website www.stichtingurubamba.nl onder de rubriek “Laatste Nieuws uit Peru”
staat een uitgebreid en enthousiast verslag van onze coördinator Carol Cumes.

Bijzondere initiatieven:
We werden opnieuw verrast door een aantal initiatieven van donateurs waarvan we een aantal
willen melden. Zo werd ter gelegenheid van een huwelijksjubileum een aanzienlijk bedrag
bijeengebracht. Een grote donatie stelt ons in staat om de scholing van voornamelijk meisjes
en jonge vrouwen voort te zetten. Rob Smith, onze voorzitter, heeft zich voor de deelname
aan de halve marathon tijdens de eerste Seniorgames in Westerschouwen laten sponsoren. Op
uitnodiging van de bewonersorganisatie van de Hillegondaflat in Rotterdam Hillegersberg
heeft Annet ten Hoopen een lezing mogen houden over de stichting met daaraan verbonden
een verkoop van Peruaanse artikelen.
In de decembermaand wordt er voor Stichting Urubamba gecollecteerd tijdens de
Adventsviering van de Willibrordus Parochie in Zierikzee en nemen wij wederom deel aan de
kerstmarkt voor goede doelen in de Nieuwe Kerk van Zierikzee.
Volgend jaar juli gaat Annet ten Hoopen naar Peru ( op eigen kosten) om daar een bezoek te
brengen aan de Huamagemeenschap om zich op de hoogte te stellen van wat er in de
afgelopen jaren middels onze stichting is gerealiseerd. Ze zal in overleg met Carol Cumes,
onze coördinator en Richar Velarde Casafranca, het schoolhoofd, bespreken op welke wijze
wij in de komende jaren de projecten verder kunnen uitbouwen. Na de scholen van
Patakancha en Huama zal zij de mogelijkheid onderzoeken om een derde leefgemeenschap
op de zelfde wijze te gaan ondersteunen.

Het bestuur van Stichting Urubamba dankt u voor uw steun en wenst u prettige feestdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.
Annet ten Hoopen
Rob Smith
Frits Leegwater

