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Burgh-Haamstede, 14 december 2012
Geachte donateur,

In 2013 bestaat Stichting Urubamba 10 jaar!

Een korte terugblik:
Met trots mogen wij terugkijken op prachtige resultaten die wij met uw steun tot stand hebben
gebracht. Scholen voor basis - en middelbaar onderwijs zijn sindsdien in de leefgemeenschappen
Patakancha ( 500 kinderen), Huama ( 200 kinderen) en Chumpepoke ( 250 kinderen) gerenoveerd,
uitgebreid en opnieuw gefaciliteerd o.a. door meubilair, leer -en bibliotheekboeken, PC’s, sport en
spelattributen.
Gelijktijdig werd er in een grote behoefte voorzien door de Quechuameisjes, vanaf 12 jaar, te steunen
in hun ontwikkeling en zelfredzaamheid door middel van de Young Women Academy ( YWA).
Ook op het gebied van (extra) voeding, kleding, medicatie en hygiëne is veel verbeterd.
De schoolhoofden van deze “mountain schools” bezoeken en rapporteren één keer per maand aan onze
coördinator Carol Cumes, die op haar beurt ons verslag doet.
Het succes en de betrokkenheid van de leraren bij de realisatie van onze projecten straalt af van hun
gelukkige gezichten en die van de kinderen, waarvan de toegestuurde foto’s het bewijs zijn.
Wij hebben u steeds uitgebreid verslag gedaan via onze nieuwsbrieven, de website met uitgebreide
informatie, foto’s en recent ons donatieoverzicht per project per jaar.

Het jaar 2013 en verder:
Nu dat er op de genoemde scholen een goede basis is gevormd om zelfstandig door te gaan,
behoudens calamiteiten, hebben wij besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan door Carol Cumes te
vragen naar mogelijkheden ter ondersteuning van nieuwe projecten.
Met veel enthousiasme reageerde zij op ons verzoek en noemde een aantal projecten die verder
uitgewerkt zullen worden:
1. Een nader aan te wijzen basisschool waar verder ontwikkeling noodzakelijk is.
2. “The YWA is on top of my list” mailde Carol. Middels haar eigen organisatie in de USA
beschikt ze over meerdere donoren die willen participeren in de uitbreiding en verspreiding
van deze extra opleiding voor de jonge meiden, die ze door onze donaties heeft kunnen
opstarten en een blijvend aandachtspunt is.
3. Beroepsonderwijs voor leerlingen, die na hun opleiding, hun gemeenschap ten dienste kunnen
zijn of hierdoor een kans krijgen om te werken in de groeiende hotelindustrie in de Sacred
Valley.
Plannen die wij in de komende jaren hopen te realiseren, zijn voor de gezinnen in deze
Andesgemeenschappen van grote betekenis en bieden in het bijzonder voor de kinderen een beter
perspectief op hun toekomst.
Helpt u mee?

Ons motto: “Vele kleintjes maken één grote” is zeker in deze tijd van versobering en bezuinigingen
bijzonder van toepassing.
Onze levensstandaard is niet te vergelijken met die van deze écht arme gemeenschappen en ondanks
iedere eigen kostenverzwaring, hopen wij dat u hen blijft steunen, zodat uit deze kinderen van nu
zelfstandige en ontwikkelde volwassenen mogen groeien, die de achterstand van hun
Quechuabevolking teniet zullen doen.
De opgestuurde tekeningen zijn een blijk van vreugde en dankbaarheid verpakt in de kerstgedachte.
Namens het bestuur van Stichting Urubamba wens ik u allen een verlicht kerstfeest en goede
gezondheid en welzijn in het nieuwe jaar.
Annet ten Hoopen ( penningmeester)

