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Burgh-Haamstede, 15 december 2011.

Geachte donateur,
Voor onze stichting was 2011 een prachtig jaar. Onze financiële bijdragen aan verschillende projecten
van de Chumpepoke scholen hebben ertoe bijgedragen dat er in het schooljaar 2012 gestart wordt met
een gezamenlijke 10-klassige school voor basis- en middelbaar onderwijs (255 leerlingen). Het
regionaal departement van onderwijs is onder de indruk van de werkwijze waarop schooldirecteur
Jessica, met dank aan onze donateurs, dit voor elkaar heeft gekregen.
Wij herinneren u eraan dat wij in de nieuwsbrief van december 2008 vermeldden dat het bestuur van
de stad Lamay toen evenzo onder de indruk was van eenzelfde ontwikkeling, met onze steun, op de
Huamascholen onder leiding van Richar, de echtgenoot van Jessica.
Transparantie: Als kleine goede doelenstichting met ANBI-vergunning willen wij graag voldoen,
evenals de grote toonaangevende organisaties, aan de wens tot meer openheid over de besteding van
de door u gedoneerde bedragen. Op onze website kunt u, naast het secretarieel verslag 2010, een
verkort donatieoverzicht van Stichting Urubamba vinden, waarin alle gefinancierde projecten van
2007 t/m 2011 zijn vermeld. Deze informatie wordt jaarlijks aangevuld.

Projecten 2012: De schoolleiding en de ouders van de Chumpepokeschool hebben een wensenlijst
opgesteld. Ze variëren van het voorzien van een dak op de keuken en eetzaal , alsook de verdere
inrichting te faciliteren voor 255 leerlingen, lesmateriaal voor 10 klassen, papier en inkt voor hun
kopieermachine, die veelvuldig vol trots wordt gebruikt.

En verder……. doelpalen en sportmateriaal voor een nieuw aan te leggen sportveld, waarvoor deels
een stuk berghelling is afgegraven en geëgaliseerd (zie foto’s website), onderdelen en gereedschappen
voor het groeikassenproject (zelfstandig leren verbouwen van groenten en fruit), de kerstviering 2011
voor leerlingen, leerkrachten en ouders (warme chocolademelk en kerstbrood).
Een extra leerkracht: In 2012 zal Stichting Urubamba bijdragen in de salariskosten voor een extra
leerkracht (Julio) mede ter ondersteuning van Jessica, die als directeur nog vele andere taken in haar
pakket heeft.
Carol Cumes, onze lokale coördinatrice, heeft bovenstaande wensen c.q. plannen beoordeeld en die
aan ons ter goedkeuring voorgedragen. Ze schrijft ons in november 2011 o.a. “In March 2012, when
the schoolyear begins, Jessica will make sure that all the children are officially registered as students,
so that all their exam results count. This requires her to go all over the Mountains to communities
where parents live and get the necessary information such as birth certificates and documents from the
parents. Some families have not registered even the birth of the children. This took up a huge amount
of her time. Exams are taken and she ensures that the children meet all the education requirements
during the school.
Bijzonder: Voor het eerst zullen wij een leerling mede financieel ondersteunen bij zijn vervolgstudie
in Cusco.
Verkoop Peruaanse artikelen: In november 2011 heeft Annet ten Hoopen voor het 3e jaar een
presentatie en verkoop gehouden in de Hillegonda Serviceflat in Rotterdam-Hilligersberg en in
dezelfde week stonden we met een kraam op de Adventsmarkt voor Goede Doelen in Zierikzee. Deze
activiteiten hebben ons € 775,- opgebracht.

Attentie: Wij vragen u, als donateurs, of u ons kunt helpen om onze stichting te promoten bij b.v. een
basisschool, hobby/sport club, zorgcentrum of Rotary/Lions-afdeling.
Wij kunnen naast een presentatie en de verkoop van Peruaanse artikelen een basisschool adviseren met
materiaal voor een schoolproject over Peru.
Website: Actueel nieuws, de nieuwste foto’s en een aantal persoonlijke verslagen van leerlingen.
Nogmaals willen wij allen hartelijk bedanken die vrijwillig Stichting Urubamba hebben geholpen.
Zonder uw bijdrage was het een stuk saaier en zwaarder geworden.
Het Bestuur van Stichting Urubamba wenst u geweldige feestdagen en een gezond en mooi 2012 toe.

Annet ten Hoopen, Rob Smith en Frits Leegwater

