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Burgh-Haamstede, 14 juli 2010
Geachte donateur,
Zware regenval begin dit jaar heeft gezorgd voor grondverschuivingen en modderlawines in
het door onze stichting ondersteund gebied, waardoor veel gezinnen in het dal hun huizen zijn
kwijtgeraakt.
De verbouwing van klaslokalen werd uitgesteld; “onze “ scholen zijn, anders dan lekkage aan
het dak, niet ernstig beschadigd. Een urgente reparatie werd op rekening van onze Stichting
uitgevoerd.
Lokale autoriteiten geven weinig prioriteit aan onderwijs in de bergdorpen. Geld voor
docenten, boeken etc. voor voorgezet onderwijs wordt niet noodzakelijk gevonden. Derhalve
zal Stichting Urubamba dit jaar geld ter beschikking stellen voor een extra leerkracht om de
noodzakelijke voortgang op het gebied van educatie zeker te stellen.
Carol Cumes, onze coördinator ter plekke, brengt haar grote dank over namens de
gemeenschap voor de financiële bijdragen van onze donateurs besteed aan onderwijs, voeding
en gezondheidszorg.
Ze schrijft o.a.: The Woman’s Academy began in September and was a great success for all
the older girls. They combined the lectures with the girls from Chumpepokes and I ran this
together with a USA professor. I have to write about this, it was so incredible. The boys all
begged to have simular classes for them, which was quite an important suggestion. Planned
Parenthood California are sending a teacher in May and will be implementing this program to
teach teachers, educators and serve many, many girls in the years to come. It will empower
women and through education, it will save many young women from becoming pregnant and
hopefully prevent some family abuse. Thank you so much in your support which enabled this
project to begin.

Op 24 juli vertrekt Annet ten Hoopen naar Peru, waar ze tijdens haar reis enige dagen zal
doorbrengen bij Carol Cumes. Met haar zal ze de scholen gaan bezoeken om de bereikte
resultaten met eigen ogen te aanschouwen en tevens te bespreken n.a.v. een nieuwe
projectenlijst waar de prioriteiten liggen voor financiële ondersteuning door Stichting
Urubamba. ( Vanzelfsprekend reist Annet op eigen kosten.)
In de laatste bestuursvergadering van 2 juli jl. heeft het bestuur besloten een bedrag van
€10.000,- te bestemmen voor deze nieuwe projectonderdelen.
Annet zal een verslag en foto’s van het scholenbezoek na haar terugkeer op de website zetten
om u hierover te informeren.
Op onze website staat het verslag van de Young Women Academy dag en de foto’s die een
duidelijk beeld geven van wat er die dag heeft plaatsgevonden.
Inmiddels heeft er in mei al een tweede dag plaatsgevonden.
U kunt op de website ook het jaarverslag 2009 van de secretaris lezen. Het financieel verslag
van Stichting Urubamba is op aanvraag beschikbaar.
Indien u reeds uw donatie voor 2010 hebt overgemaakt willen we u hiervoor hartelijk
bedanken.

Het bestuur van Stichting Urubamba wenst u een prachtige vakantieperiode toe.
Annet ten Hoopen
Rob Smith
Frits Leegwater
*Op de foto’s ziet u de schoolkleding en de nieuwe keuken die door ons gefinancierd zijn.

