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Geachte donateur,
Na 8 jaar voorzitterschap heeft Rob Smith te kennen gegeven te willen stoppen.
We zijn Rob heel veel dank verschuldigd. Samen met Annet en Frits heeft hij zich sinds 2006 met veel
enthousiasme en gedrevenheid ingezet voor de Stichting. Met een positief kritische blik altijd zoekend
naar mogelijkheden en ideeën. En ook gedreven door de herinneringen aan Rein Willemse, de helaas
te vroeg overleden partner van Annet, vriend van Rob en Frits. Iedere bestuursvergadering werd
duidelijk dat de Stichting mede werd opgericht ter nagedachtenis aan Rein.
De plaats van Rob wordt per 1 januari 2015 ingenomen door Nico Mouthaan.
Op onze website stelt Nico zich aan u voor. Daar vindt u ook nieuwe foto’s, ons IBAN-nummer en een
stuk over de geschiedenis van de scholen die nu door ons ondersteund worden.
In september jl. ontvingen we een bericht van Carol over een jongen van 12 jaar die bij een ongeluk
een been had gebroken. Zijn vader lag in het ziekenhuis, een lokale verpleegster dacht dat het been
niet gebroken was en de jongen, Willy, bleef in bed. Toen zijn vader 5 dagen later thuis kwam, zag hij
dat het been van Willy zwart aan het worden was. Jessica, het schoolhoofd, regelde vervoer naar het
ziekenhuis en daar bleken de artsen te staken vanwege hun lage salaris. Gezien de ernst van de situatie
echter wilden ze Willy wel helpen: amputatie of operatie. In dat laatste geval moesten de ouders wel
zelf voor de speciale schroeven e.d. zorgen. Een bedrag van €200, - Een onoverkomelijke hobbel voor
de ouders. Gelukkig is er met sponsorgeld van o.a. de Stichting Urubamba een medisch noodfonds
gevormd. Hieruit konden de kosten worden betaald wat resulteerde in een operatie waardoor het been
van Willy behouden kon worden. In een rolstoel gaat hij weer naar school en naar verwachting zal hij
helemaal herstellen.
Mede dankzij onze donateurs zal Willy straks weer alles met zijn been kunnen doen!

Eerder schreven wij u dat onze jubileumgift vanwege de strenge winter anders besteed zou worden.
Carol heeft ons laten weten dat alle kinderen van de primary school een warme sweater hebben
gekregen die past bij hun schooluniform. Zij dragen die niet alleen
’s ochtends vroeg tijdens de koude wandeling naar school maar gebruiken die ook als extra deken om
’s nachts wat warmer te kunnen slapen. Een dubbel cadeautje dus eigenlijk.

Ook dit jaar stond Annet met een kraam voor de stichting op de Burghse Dag en ook nu kunnen we
melden dat het een geslaagde dag was. Er is weer een aardig bedrag binnengehaald met de verkoop
van Peruaanse artikelen. En natuurlijk heeft de Stichting weer even in de belangstelling gestaan
waardoor wij hopen nieuwe donateurs aan te kunnen trekken.
Vorig jaar zijn vier excellente leerlingen toegelaten op de universiteit van Cusco en hopelijk zullen er
meer volgen. Andere leerlingen gaan na hun schoolperiode werken.
In beide gevallen is een begeleiding naar dat nieuwe leven onmisbaar. Kinderen van de
berggemeenschappen zijn nog nooit ‘beneden’ geweest en kennen het leven daar niet.
Binnen de Young Women Academy en de Young Man Academy komen speciale leraren lessen geven
om hen voor te bereiden op een leven buiten hun vertrouwde en beschermende leefgemeenschap. Hun
wordt geleerd hoe ze zich kunnen beschermen tegen de gevaren als misbruik, seksindustrie, het
verkeer en problemen bij niet-betaling van werk en hoe ze een verstandige keuze kunnen maken voor
een vak of voor werk.
In de loop der jaren zijn er kinderen verdwenen, meisjes weggelopen en soms zwanger terug gekomen.
Als je wilt dat een kind kan zwemmen, zal je het hem of haar moeten leren. En dus moeten de
kinderen goed voorbereid worden op de soms grote cultuurveranderingen. Daar willen wij ons, met uw
steun, voor inzetten.
Wij geven graag door zoals Carol het schrijft: “Jullie donatie is van grote betekenis voor deze jong
volwassenen. Namens de kinderen heel veel dank voor jullie hulp!”
Wij vieren Kerst en gaan op naar de jaarwisseling. Als wij proosten op het nieuwe jaar, krijgen de
kinderen in Peru zomervakantie!

Het bestuur dankt u voor uw bijdrage aan de Stichting, wenst u plezierige kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2015!
Annet ten Hoopen, Frits Leegwater en Nico Mouthaan

