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Burgh-Haamstede, 29 juli 2011
Geachte donateur,
Met onze doelstelling, hulp op het gebied van onderwijs, voeding en gezondheidszorg aan
leefgemeenschappen in het Andesgebergte in Peru, hebben wij, mede dankzij onze donateurs, dit jaar
de school in Chumpepoke extra steun gegeven.
Jessica, de hoofdonderwijzeres van de school, heeft van onze bijdrage een nieuwe ruimere en
overdekte keuken laten bouwen en ingericht. Er is nu o.a. een soepkom voor elke leerling, want ze
krijgen twee maal per week door de leerkrachten gekookte soep. Verder is er een tweedehands
fotokopieerapparaat aangeschaft in Lima en vervolgens getransporteerd naar de school op 3000m.
hoogte, zodat de leerkrachten nu boeken en ander didactisch materiaal voor de leerlingen kunnen
kopiëren. Extra kosten zijn betaald voor een leerkracht (Mariano) om zo nog meer leerlingen te
kunnen voorbereiden op de volgende klas. Quote Carol Cumes: “This was a blessing for Jessica to
have teacher Mariano work with the children preparing them for the next level of school. They all
write an entry level exam.” Lesmateriaal en bibliotheekboeken zijn aangekocht evenals gereedschap
om oude schoolbanken te renoveren.

Brief van een 6ejaars leerling: Ik ben zo blij dat we computers hebben op mijn school en dat ik veel
dingen kan leren voor als ik groot ben.
In de laatste uitgebreide mail van 1 juli meldde Carol o.a. het volgende: Op 2 juli kwam één van de
Young Women Academy klassen ( totaal 3 klassen) naar Carols centrum voor extra lessen. Jessica
bezoekt, naast haar drukke werk, in de weekends vergaderingen van het Ministerie van Onderwijs,
aangezien er was toegezegd dat er voor 3 middelbare schoolleerkrachten betaald zou worden en zij
hebben sinds hun komst (in maart jl.) nog geen salaris van de staat ontvangen! Jessica kan ook weer

niet te veel klagen, want dan doet het ministerie haar best helemaal niet meer. Het is zelfs zo erg dat
leerkrachten steekpenningen moeten betalen aan ambtenaren om aan een baan te kunnen komen.
Vervolgens krijgen ze een baan en ontvangen géén salaris. Daarom heeft het bestuur besloten zelf een
extra leerkracht in te huren.
De leerlingen willen niets anders dan elke dag naar school komen, waardoor zij allen slagen voor de
landelijke examens. Carol en Jessica gaan de leerlingen d.m.v. een grote vragenlijst interviewen over
allerhande onderwerpen zoals belang en gedrag van de ouders, wat ze thuis eten, misbruik in het gezin,
invloed van de kerk, eigen tradities, gezondheid, seksuele voorlichting, hun wensen, ambities,
individuele interesses, hulp van school, geluk, blijheid. Zo krijgen ze een helder beeld per leerling en
kunnen zo inspelen op wat nodig blijkt. Door het ontbreken van een sociale dienst en jeugdzorg, moet
de school alles in kaart brengen om zo de ultieme educatie te kunnen geven.
Ook het weer is er net als bij ons van slag; koude en regen, terwijl dit normaal de droge periode is.

Brief van een 6ejaars leerling: Wij zijn heel blij en tevreden om een mooie school te hebben en alles te
leren. Dat maakt het compleet. Dank u voor het bieden van workshops in weven en keramiek en voor
het caviahok. Dit helpt ons bij onze studie. Het bereidt ons voor om mensen te worden die veel
aankunnen.
Op 20 augustus a.s. nemen we met onze kraam deel aan de Vlasmarkt op de Vlasdag in Dreischor. Een
jaarlijks terugkerend en drukbezocht evenement. Alles hierover kunt u lezen op de website
www.pensionzeeland.nl/vlasdag.htm Vlas, de grondstof voor linnen wordt tegenwoordig gebruikt o.a.
als materiaal voor brandwering, isolatie, cosmetica.
Verder willen wij u erop wijzen dat onze website geheel vernieuwd is dankzij de inzet van Bianca
Rietveld (i.p.v. een donatie) Onze hartelijke dank voor alle moeite.
Tevens danken wij Nelly de Jong en Ella van de Werken voor een groot aantal eigengemaakte
babysokjes, lavendelzakjes en geborduurde handdoekjes, die we voor Stichting Urubamba verkopen.
Wij, als Bestuur, zijn enorm blij voor de kinderen en de leiding van de Chumpepokeschool dat wij met
uw gift dit alles mogelijk kunnen maken.
Als u de donatie voor 2011 reeds hebt gestort, willen wij u daar hartelijk voor bedanken.
Het bestuur van Stichting Urubamba wenst u nog een mooie zomertijd toe.
Annet ten Hoopen, Rob Smith en Frits Leegwater

