STICHTING URUBAMBA
Hoge Hilleweg 10
4328 RB Burgh-Haamstede
Tel: 0111652859
Bankrek. NL54ABNA0523644485
ANBI no. 8126.62.428
www.stichtingurubamba.nl
2003-2013
Burgh-Haamstede, 31 juli 2014
Geachte donateur,

Afgelopen maart zijn ruim 900 kinderen aan hun nieuwe schooljaar begonnen. Het zijn de leerlingen
van de scholen in Patakancha en Huama waar Stichting Urubamba mede de aanzet heeft gegeven tot
de groei en het hedendaagse niveau van onderwijs en beide scholen in Chumpepoke, waar basis –en
middelbaar onderwijs wordt gegeven, die wij nog steeds ondersteunen.
Jessica Flores, het schoolhoofd en tevens de belangrijkste schakel in deze opleidingen is momenteel
herstellende van een fikse operatie. Haar herstelperiode vergt meer tijd en in Peru bestaat geen
regeling van doorbetaling bij ziekte. Gelukkig heeft onze coördinator daar, Carol Cumes, de taak op
zich genomen haar financieel bij te staan tot ze haar werkzaamheden weer kan hervatten. Carol
bezocht de scholen afgelopen week en zag dat twee andere leerkrachten, Silvia en Milva, zolang de
taken van Jessica met voortvarendheid op zich genomen hebben. Carol schreef dat de leerlingen
floreren en gezondheid uitstralen.
Ze schreef daarnaast dat het opnieuw een hele strenge winter is (21 juni t/m 21 september) en daarom
doet ze het voorstel om aan alle leerlingen een deken te geven om zo beter tegen de kou beschermd te
zijn. Stichting Urubamba stelt hiervoor zeker geld beschikbaar als onderdeel van de extra donatie
vanwege ons tienjarig bestaan.

De motivatie van de oudere Quechua meisjes en jongens deel te nemen aan de Young Women - Men
Academy is groot. Ook op hun “vrije” zaterdagen.

Een klas van 30 meiden nam in mei deel aan een “empowerment meeting” onder leiding van docente
en therapeute Viviana. De jongemannenklas is gestart met het thema “Mens issues in the modern
World for Young men”. In relatie tot de bestaande machocultuur werden deze nieuwe ervaringen en
inzichten door deze jongeren met veel enthousiasme ontvangen.
Jessica en Richar hebben naast hun taken als leerkracht, docent, schoolhoofd en ouder, er nog een taak
bij gekregen: ze begeleiden de vier Chumpepoke jongeren die in Cusco aan de universtiteit mogen
studeren. ( zie vorige nieuwsbrief december 2013) Hiervoor is een financiële bijdrage in hun
levensonderhoud noodzakelijk.
Voor de getalenteerde studenten uit Chumpepoke zal er gedurende drie maanden een naschoolse
opleiding worden gestart die ertoe zal bijdragen dat ook zij later kunnen gaan studeren in Cusco.

Het bestuur is in afwachting van verdere projectaanvragen zoals het waterdistributieproject. Dit project
voorziet in aparte sanitaire voorzieningen voor de leerlingen van beide Chumpepoke scholen.
Vanwege de operatie en herstelperiode van Jessica is ons wederzijds overleg even opgeschort, maar
wij weten, Jessica’s doorzettingsvermogen en enthousiasme kennende, dat zodra zij weer kan
functioneren wij snel geïnformeerd gaan worden over het gene dat er met onze financiële hulp kan
worden bewerkstelligd.
Daarnaast blijven wij de scholen ondersteunen bij de gebruikelijke behoeften zoals de extra maaltijden
(drie keer in de week), leermiddelen en het salaris van een leerkracht.

Op zaterdag 9 augustus a.s. staan we opnieuw met onze kraam vol Peruaanse artikelen op de bekende
Burghse Dag (www.burghsedag.nl) waar we dankzij Cornelis Prooij weer een plaatsje toegewezen
hebben gekregen. Vorig jaar was de opbrengst grandioos en dat proberen we dit jaar te evenaren of,
nog beter, te verhogen. U bent van harte welkom!
Ons motto: “Vele kleintjes maken één grote” is, mede dankzij uw trouwe steun, nog steeds van
toepassing. En daar zij we u heel dankbaar voor.
Wij wensen u nog verder een heerlijke zomer toe.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Urubamba: Annet ten Hoopen, Rob Smith en Frits Leegwater

