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Burgh-Haamstede, 26 juli 2013
Geachte donateur,

Wat hadden wij Rein Willemse graag het succes en het tienjarig bestaan van Stichting Urubamba
willen laten meebeleven. Helaas mag dit niet zo zijn, maar de herinneringen en de gedachten aan zijn
enthousiasme en zijn gedrevenheid voor dit deel van de wereldbevolking, hebben ons vanaf zijn
heengaan altijd gesterkt om het werk van onze stichting met volle overtuiging te doen.
Met elkaar hebben wij het mogelijk gemaakt de Quechuagemeenschappen in het Andesgebergte van
Peru gedurende de afgelopen 10 jaren door middel van ca. € 50.000 aan projectdonaties betere
leefomstandigheden te bieden door te zorgen voor
1. meer geoutilleerd en gericht onderwijs ( basis- en middelbaar onderw. en Young Women
Academy )
2. aanvullende gevarieerde voeding en kleding
3. ondersteuning in hygiëne en gezondheidszorg
Op onze website www.stichtingurubamba.nl vindt u uitgebreide informatie hierover.
De verhalen van de opgroeiende kinderen die nu zover zijn, dat zij het besef hebben dat hun levens
meer inhoud, waarde en mogelijkheden hebben dan voorheen. Hun gevoel van eigenwaarde en trots is
toegenomen. Dit is vooral duidelijk bij de meisjes die naast hun studie de Young Women Academy
bezoeken: het percentage vroege c.q. ongewenste zwangerschappen is sterk gedaald en deze jonge
vrouwen richten zich nu d.m.v. brede scholing op een betere toekomst. Tevens zijn de ouders veel
meer betrokken bij de successen van hun kinderen.
Dit alles geeft ons zoveel voldoening, dankbaarheid en vreugde.

Ter viering van ons tweede lustrum willen wij iets extra’s doen voor de 4 scholen en hun
leerkrachten. Met Carol Cumes ( onze coördinator daar ) wordt overlegd in welke vorm dit gaat
gebeuren; wij denken aan een bedrag per school voor een speciaal doel zoals b.v. een sportdag, een
schooluitje, een aanvulling van de bibliotheek of een bedrag per individuele leerling. Ook uw ideeën
zijn welkom en kunt u ons toesturen via een brief of mailtje.
Wij hebben het verzoek ontvangen om de jongens en meisjes, met de hoogste leerresultaten, de
mogelijkheid te bieden om naast school, in de middagen een extra academische training te kunnen
laten volgen in Calca.
Verder is gebleken dat óók de jongens, in navolging van de meisjes, heel geïnteresseerd zijn in topics
m.b.t. hun geslacht. Dat resulteert in een Young Men Academy.
Het bestuur heeft Carol Cumes gevraagd voorstellen uit te werken, welke ten dienste komen van hun
gemeenschappen. Inmiddels is er een projectdonatie toegezegd aan de Young Women & Young Men
Academy van $ 3000.

Op 10 augustus a.s. wordt in Burgh-Haamstede de traditionele Burgsche Dag (www.burghsedag.nl)
georganiseerd; een druk bezocht toeristisch evenement met commerciële en ambachtelijke activiteiten.
Ook Goede Doelen zijn van de partij en dankzij een van de deelnemers, kunstenaar Cornelis Prooij uit
Burgh, mag Stichting Urubamba een kraam bezetten, waar we onze handgemaakte Peruaanse
artikelen zoals kettingen, tasjes, flesjesdragers en vesten te koop aanbieden, aangevuld met
gastendoekjes en gebreide sjaals die door vrijwilligers ( dames uit de Hillegondaflat in RotterdamHillegersberg ) ons kosteloos worden aangeboden. We hopen op een mooie verkoop.
Wederom vragen wij u, wanneer u iets ter ore komt omtrent initiatieven van scholen, verenigingen e.d.
om voor een Goed Doel geld in te willen zamelen, dat u Stichting Urubamba zou willen voordragen
als kandidaat.
In Peru is het momenteel winter, maar wij genieten van de eerste prachtige zomerdagen en die wensen
we u nog talrijk deze zomer toe.
Met dank voor uw trouwe onontbeerlijke financiële support waardoor wij in staat zijn om na 10 jaren
verder te mogen helpen om de Quechua’s tot een volwaardige bevolking te laten uitgroeien.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur: Annet ten Hoopen, Rob Smith en Frits Leegwater

