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Geachte donateur,

Ons tweede lustrum sluiten we af met een gevoel van grote voldoening en dankbaarheid jegens U die het ons
mogelijk heeft gemaakt een aantal Quechua leefgemeenschappen, in het Peruaanse Andesgebergte, de afgelopen
tien jaar te voorzien van de benodigde middelen om hun levenspeil te doen verhogen. Uw steun sterkt ons in de
gedachte onze projecten, gericht op de lokale behoeften, in de komende jaren voort te zetten.

Ons besluit ter viering van het tweede lustrum van Stichting Urubamba iets extra’s te doen voor de scholen, is
met veel enthousiasme ontvangen. Per school werd door de leerkrachten een keuze hiervoor gemaakt zoals een
dagexcursie of een extra traktatie met Kerstmis. Verder zijn er notitieblokken en pennen verstrekt voor het
huiswerk.
Projecten:
Ook dit jaar zijn we opnieuw verrast door enige extra giften. Hierdoor zijn we in staat om zestig middelbare
scholieren met de hoogste leerresultaten uit Chumpepoke, Huama en Patakancha in de gelegenheid te stellen om
aanvullend onderwijs te volgen. De kosten voor deze scholing waaronder specialistische docenten, collectief
vervoer en de maaltijden worden door Stichting Urubamba gefinancierd. Na drie jaar kunnen deze jongeren
dan universitair onderwijs volgen in Cusco.
Daarnaast is onze toezegging om naast de Young Women Academy ook voor de jongens een Young Men
Academy in het leven te roepen, door onze coördinator, Carol Cumes, concreet ingevuld. Geleidelijk zullen
beide leergangen worden ondergebracht in Willka T’ika. Dit is het grondgebied waar Carol haar resort en
centrum heeft (www.willkatika.com) Een heel nieuw en bijzonder proces voor deze jonge mannen en vrouwen
waardoor zij mogen gaan ontwikkelen tot volwassenen die elkaars normen en waarden zullen respecteren en dit
tevens zullen uitdragen in hun leefgemeenschappen. De docenten voor deze Academy worden op reguliere basis
voor 4 -6 maanden toegevoegd. Het uitbouwen van dit specifieke project werd ook mogelijk gemaakt door een
extra gift.
Nogmaals onze hartelijke dank aan de gulle gevers!

Bestuursactiviteiten: Op de Burghse Dag in Burgh-Haamstede deden wij met onze kraam vol Peruaanse
artikelen heel goede zaken. Het was in alle opzichten een geweldige dag en wij hopen er in 2014 weer van de
partij te zijn. Wij bedanken beeldend kunstenaar, Cornelis Prooy, inwoner van Burgh, voor het ons beschikbaar
stellen van een kraam op zo’n prachtige locatie.
Ook het onaflatende enthousiasme van enkele krasse dames van de Hillegondaflat in Rotterdam Hillegersberg
heeft er weer voor gezorgd dat we hun handgemaakte spullen opnieuw konden verkopen en eind november heeft
er in de flat, net als in de voorafgaande jaren, een fotopresentatie en verkoop plaatsgevonden. Het financiële
resultaat van die middag was heel mooi. Dank U wel, dames!
Carol Cumes mailde ons kort voor het verschijnen van deze nieuwsbrief de volgende boodschap: Er is
ongelooflijk nieuws van schoolhoofd Jessica. Vier van de oudste middelbare scholieren, die voor het eerst mee
mochten doen aan het landelijke eindexamen, zijn toegelaten op de Universiteit!!!!! Dit is nog nooit eerder
voorgekomen in Peru en vooral omdat het leerlingen zijn van een berggemeenschap die voor het eerst aan dit
officiële eindexamen konden deelnemen. Al het harde werk van Jessica wordt nu beloond: de reputatie van haar
school stijgt hierdoor enorm. Alsjeblieft, bedank iedereen in Holland betrokken bij Stichting Urubamba, want
zonder deze hulp was dit niet mogelijk geweest. Uw financiële bijdrage gedurende deze jaren was hierbij
onmisbaar. En ook al lijkt het dat er slechts 4 leerlingen zijn toegelaten………..voor ons is het een WONDER!!!
U begrijpt dat dit bijzondere nieuws ons bij de afsluiting van dit lustrumjaar extra vreugde geeft en wij stellig de
wens uitspreken dat we in de komende jaren, mede door uw steun, nog meer van deze wonderen mogen ervaren.
Namens het bestuur van Stichting Urubamba wens ik u prachtige en sfeervolle kerstdagen en dat het nieuwe
jaar u veel moois en goeds mag brengen.

Annet ten Hoopen ( penningmeester )

