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Geachte donateur,
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat er in Peru een herverdeling had plaats gevonden van de
schoolhoofden. Zonder inspraak werden zij op andere scholen geplaatst. Nu het stof van deze
overheidsmaatregel een beetje is neer gedaald, blijkt dat niet alleen ‘ons’ schoolhoofd Jessica vond dat
er nogal wat negatieve gevolgen waren aan de verplaatsingen. Meer dan tienduizend schoolhoofden
beklaagden zich bij de overheid!
Dat brede protest heeft de verwachting gewekt dat er binnen een paar jaar opnieuw wijzigingen zullen
plaats vinden; Jessica denkt op grond hiervan dat zij een keer terug zal kunnen keren naar
Chumpepokes.
Of dat daadwerkelijk gebeurt, moeten we afwachten maar in de tussenliggende tijd kunnen we haar
helpen om zoveel mogelijk te betekenen voor de kinderen op de scholen waar zij nu werkt.
Tegelijkertijd willen we bewaken dat het geen bereikt is in Chumpepokes niet verloren gaat.
Wat de nieuwe scholen betreft, was er genoeg te doen.
De hygiënische voorzieningen, waaronder de toiletten, functioneerden niet goed.
De toiletten op zich konden er wel mee door, maar het afvoersysteem waarop ze waren aangesloten
werkte niet meer en er was geen toevoer van water.
Er is dan ook snel begonnen met de aanleg van een nieuw afvoersysteem met een septic tank en er zijn
leidingen gelegd en een pomp geïnstalleerd om voor stromend water te zorgen. Ook zijn er wasbakken
aangebracht waar de leerlingen hun handen kunnen wassen. En natuurlijk is meteen een plan opgesteld
voor het jaarlijkse onderhoud van de nieuwe voorzieningen.

Op beide schooltjes zijn de basisbenodigdheden voor de leerlingen aangeschaft en is voor een
dagelijkse warme maaltijd gezorgd.

Op het schooltje in Paru Paru wordt in maart 2016 gestart met een academy voor jongens en voor
meisjes zoals die opgezet zijn in Chumpepokes. Een ongekende ontwikkeling voor de kinderen in dit
arme en geïsoleerde gebied in de bergen!
In Chumpepokes is de begeleiding van de leerlingen in de academies, zij het met een korte
onderbreking, doorgegaan. Aanvankelijk keken Carol (onze coördinator ter plaatse) en Jessica even
aan hoe het nieuwe schoolhoofd zou reageren op het geen in Chumpepokes tot stand was gebracht. Al
vrij snel kwamen zij erachter dat van hem niet veel te verwachten was. Integendeel: hij lijkt in het
geheel niet geïnteresseerd in het onderwijs aan de kinderen maar zit daar om politieke redenen.
Het was dus duidelijk dat op zijn medewerking niet gerekend hoefde te worden. Sterker nog, de extra
aandacht voor leerlingen in de academies zou buiten hem om plaats moeten vinden. Daarom werd
bedacht dat de lessen in de academies gegeven zouden kunnen worden als hij niet aanwezig was.
Daarvoor was ruimte want hij is op drie dagen aanwezig en dan nog maar tot 1 uur.
En zo gebeurde het ook. Eén weekend kregen de leerlingen in hun eigen schoolles van speciaal door
Jessica ingehuurde leraren. In drie andere weekenden gingen ze naar Willka T’ika waar ze les kregen
van een groep deskundigen. De Young Women worden op die manier voorbereid op het leven in de
grote stad en leren met name dingen die van belang zijn voor vrouwen. Voor de Young Men is er een
mannelijke versie van een dergelijk programma.
In augustus werd weer gestart met de lessen voor de academies op de gewone schooldagen, steeds van
2 tot 6. Deze lessen worden gedurende vier maanden gegeven.
Na de korte onderbreking van het programma voor de academies, is een inhaalslag gemaakt waardoor
alles nu weer naar wens verloopt. Carol en Jessica gaan daarbij wel behoedzaam te werk om de
leerlingen en de leerkrachten in Chumpepokes, die gelukkig achter het programma van de academies
staan, niet in de problemen te brengen. Het was voor Carol en Jessica verdrietig om bij hun bezoek aan
de academies te zien hoe ongelukkig de leerkrachten zijn met de nieuwe situatie. Ook zij hopen dat
Jessica over enige tijd terug kan keren naar Chumpepokes.
Het bestuur heeft in de oktobervergadering een besluit genomen over de zaken die we als stichting
volgend jaar willen financieren. Uiteraard moeten bepaalde zaken gewoon doorgaan: de academies, de
warme maaltijden, het gas en de apparatuur die daarvoor nodig zijn. Maar ook staan er andere dingen
op de wensenlijst die we van Jessica en Carol hebben ontvangen. Daarbij kunt u denken aan tafels en
stoelen voor de leerlingen, kasten om de materialen op te bergen, pennen, papier, enz. enz.
We zijn ervan overtuigd dat ook het geld dat we nu toegezegd hebben weer heel goed besteed wordt.
En we zijn er ook van doordrongen dat we (lees: de leerkrachten en leerlingen in Peru) er daarmee nog
lang niet zijn.
We hopen dan ook dat onze donateurs zich blijvend betrokken zullen voelen bij het werk dat de
stichting Urubamba verricht en dat we ook in 2016 op u mogen rekenen.
Tevens willen wij Stichting Carelshaven nogmaals hartelijk danken voor de jarenlange belangrijke
donaties ten bate van de Young Women/ Men Academies. Zonder deze support was er lang niet zoveel
bereikt voor deze doelgroepen.
Voor nu wensen wij u gezegende Kerstdagen en een vredevol en gezond nieuw jaar!

Het bestuur van Stichting Urubamba,
Annet ten Hoopen, Frits Leegwater, Nico Mouthaan

