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Burgh-Haamstede, 26 juli 2012.

Geachte donateur,
Wij vinden het geweldig dat wij met uw financiële steun ook dit jaar weer zoveel kunnen betekenen
voor enkele honderden kinderen en hun gezinnen behorend tot één van de Quechuagemeenschappen
in het Andesgebergte van Peru. Die niet alleen vanwege geïsoleerdheid, maar ook door discriminatie
van de overheid een grote achterstand in hun ontwikkeling hebben.
Schooljaar 2012 – 2013: Het schooljaar van de Chumpepokeschool (10 klassen) is in maart jl.
begonnen. In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u over het faciliteren van de verdere inrichting
van de school, aankoop van lesmateriaal en steun bij andere activiteiten zoals sport.
Carol Cumes, onze coördinatrice ter plekke, laat ons meerdere malen per email weten hoe gemotiveerd
het schoolteam, de leerlingen en de ouders zijn en hoe blij en dankbaar ze zijn met onze hulp.
Carol schrijft: “Without the help, the educational and health level at the school would not be where it
is today.”
Daarnaast is de voortgang van de Young Women Academy (YWA) van groot belang voor de
Quetchuameiden.
Net als bij vele besloten bevolkingsgroepen (o.a. de Roma’s in Europa) worden meiden vanaf 12 jaar
thuis gehouden van school. Een vroeg huwelijk, jong moeder worden, de man ondergeschikt zijn en
zich niet verder mogen ontwikkelen. Dit leven stond deze meiden tot nu toe te wachten.
Dankzij de YWA9 is er al heel veel verbetering en ontwikkeling op het gebied van hun status.
Vakken o.a. als computerles, volleybal, seksuele voorlichting, planten kweken voor verfstoffen ,wol
weven, naaien van traditionele kleding, fabriceren van keramiek en leren handelen en verkopen van
hun producten ( wat zij op hun beurt aan hun moeders en zusjes leren) zorgen ervoor dat deze meiden
trots zijn op wie ze zijn en wat ze geleerd hebben. Ze zijn heel gemotiveerd bij extra lesprogramma’s
gericht op hun specifieke interesses en de relatie van de jongens t.a.v. deze meiden is nu respectvol.
Daarnaast biedt de YWA ook een plek waar de meiden zich veilig voelen en waar ze vrij kunnen
spreken over meiden- en vrouwenzaken, hun gevoelens en vrij hun mening mogen geven.
De meiden van de YWA gaan op deze manier een zinvoller en gelukkiger leven tegemoet.
Onze steun voor dit project is van zeer groot belang.

Verdere projecten:
We hebben tevens besloten nog dit jaar te investeren in de verbetering van noodzakelijke sanitaire
voorzieningen zoals een schoonwatertank, toiletten voor jongens en meisjes, basisbenodigdheden en
kleding voor de armste kinderen. Daarnaast stellen we geld beschikbaar voor 3 warme maaltijden per
week, waarin verse groenten en fruit zijn verwerkt en voor nieuwe dekens vanwege extreem koude
nachten.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): status behouden.
Op 5 april jl. heeft de Belastingdienst Oost-Brabant een onderzoek ingesteld bij Stichting Urubamba.
Daarbij is beoordeeld of de feitelijke werkzaamheden van de Stichting overeenkomen met de
ANBIstatus. Tijdens het “bedrijfsbezoek” werden overlegd: de statuten, de jaarstukken van 2010 t/m
2012, de volledige administratie van het laatst afgesloten boekjaar, de nieuwsbrieven 2009 – 2010,
notulen van bestuursvergaderingen 2010 en het meest recente beleidsplan.
Op 11 april jl. ontvingen wij een schriftelijke bevestiging dat Stichting Urubamba de ANBIstatus
mag behouden.

Werving:
Aangezien wij op zoek zijn naar nieuwe donateurs willen wij bij deze een beroep op u doen om d.m.v.
onze toegevoegde flyer Stichting Urubamba bij bekenden in uw omgeving onder de aandacht te
brengen. Met minimaal € 15 per jaar kan de donateur bijdragen aan de financiële ondersteuning van de
beoogde bevolkingsgroep.
We zouden het zeer op prijs stellen als u deze moeite wilt nemen. Alvast onze dank daarvoor.
Website:
Op onze website www.stichtingurubamba.nl kunt u kennis nemen van de nieuwste foto’s en verslagen.
Speciaal het verslag en bijbehorende foto’s van schoolhoofd Jessica zijn zeer de moeite waard. U
krijgt een overzicht van wat zij, dankzij uw donaties, heeft kunnen verwezenlijken in Chumpepoke.
Vlasdag:
Evenals in 2011 staan wij met onze Peruaanse artikelen op de Vlasdagmarkt in Dreischor op zaterdag
18 augustus. Wij hopen op een flinke opbrengst en mooi weer natuurlijk.
Wederom onze hartelijke dank aan de vrijwilligers die meehelpen Stichting Urubamba te
ondersteunen.
Wij, de bestuursleden van Stichting Urubamba, wensen u nog een paar zonnige zomermaanden en
danken u voor uw onmisbare financiële ondersteuning.
Met vriendelijke groet,
Annet ten Hoopen, Rob Smith en Frits Leegwater

