BRIEFHOOFD

Burgh-Haamstede, 22 juli 2015

Geachte donateur,

Midden april bereikte ons het mailtje uit Peru met de eerste zin die ongeveer luidde: Het ministerie van
onderwijs in Peru heeft besloten dat….
De boodschap kwam erop neer dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar ( in maart) alle schoolhoofden
overgeplaatst werden naar een andere school! U kunt zich vast voorstellen, dat als zo’n maatregel in Nederland
zou worden genomen, ons hele land in rep en roer zou zijn. In eerste instantie was dat ook voor ons even
schrikken. Hoe moet het nu met “onze leerlingen”, met de gemaakte afspraken en wat gebeurt er met de Young
Women en de Young Man Academies? Wat kunnen we verwachten van het nieuwe schoolhoofd? Verder de mail
lezend werd al snel duidelijk dat het nieuwe schoolhoofd geen affiniteit heeft met de groei en ontwikkeling van
deze kinderen, laat staan met de activiteiten van Stichting Urubamba.In hem zouden we geen tweede Jessica
treffen.
Bekomen van de schrik, realiseerde het bestuur zich dat deze wisseling van schoolhoofden juist nieuwe kansen
biedt. Sterker nog, nu is het mogelijk wat we al lang voor ogen hadden: We kunnen zo ook andere scholen en
leerlingen gaan helpen! Tot nu toe was dat onmogelijk, omdat we bij andere scholen geen verantwoordelijke
hadden aan wie we deze zaken konden toevertrouwen. Het is eigenlijk zo geweldig dat Jessica Flores terecht is
gekomen op andere schooltjes en zij hierdoor opnieuw aan de slag kan gaan en kan gaan herhalen wat zij tot nu
toe gedaan heeft in Chumpepokes: de door haar aangetroffen beginsituatie schetsen van schooltjes en van de
leerlingen, dan bij ons de nieuwe projectvoorstellen indienen en die ten uitvoer brengen. Carol Cumes kan haar
rol als coördinator behouden, waardoor we twee betrouwbare zaakwaarnemers op de nieuwe locaties hebben.

De Chumpepokescholen die we gesteund hebben, zijn naar een hoger niveau getild..Een aantal zaken blijft
doorgang vinden zoals de warme maaltijden voor alle leerlingen en de lessen van de Academies. Deze laatste
worden door twee geroutineerde onderwijzeressen na schooltijd voortgezet en Carol zal hierin blijven
begeleiden. Dit wetend kunnen we met vertrouwen ons richten op de nieuwe schooltjes.

Jessica heeft nu de leiding over het schooltje van Huancalle. Het is een kleine school in een andere regio met drie
leslokalen. Zij heeft een gecombineerde groep. Naast deze nieuwe uitdaging voor haar, komt er nog een voordeel
bij dat Huancalle veel dichterbij Jessica’s woonplaats Cusco is, waardoor ze heel wat meer tijd kan geven aan
haar studie, haar gezin en de hogeschoolstudenten uit Chumpokes die bij haar in huis wonen.
Naast Huancalle behartigt Jessica de belangen van twee andere schooltjes in Paru Paru ( een geïsoleerd
bergdorpje) en in Banderayoc. Deze laatste school is erg verwaarloosd. Doordat Jessica onze donatie in eigen
beheer had en niet in Chumpepokes, kon ze hiermee de nieuwe schooltjes al voorzien van schoolbenodigdheden
en sportartikelen (o.a. voetballen) voor de Paru Paruschool en een tweedehands kopieerapparaat. Toiletten en
wasgelegenheden staan bovenaan de projectenlijst voor dit jaar.

En zo komen we bij het volgende verheugende nieuws: Op het Comenius College in Nieuwerkerk aan den IJssel
is een sponsorloop georganiseerd voor Stichting Urubamba. De actie is ingeluid met informatie aan de docenten
die op hun beurt een presentatie aan de leerlingen vertoonden. Het enthousiasme onder personeel en leerlingen
was groot. Het kleinschalige van de stichting, de transparantie over wat er met het geld gebeurt en zeker ook het
doel werden gewaardeerd. Op 7 juli jl. is de sponsorloop gehouden. Ruim 300 leerlingen liepen een parcours
langs de Zevenhuizer Plas. Het was een feestelijke afronding van het schooljaar en tot onze grote vreugde was de
opbrengst: € 3200,- !!! Het zou toch zo prachtig zijn als van dit bedrag op de schooltjes hun toiletten en
wasgelegenheden gerealiseerd kunnen worden!!
Er gaan geluiden dat het Comenius College onze doelen over een langere periode zou willen ondersteunen. Of
dat er echt van komt, zullen we afwachten. Dat zou helemaal fantastisch zijn!
Natuurlijk kunnen we ook uw steun als donateur niet missen, want er valt nog veel te verbeteren en te
ontwikkelen in deze dorpjes in het Andesgebergte. Jessica en Carol spreken in hun berichten altijd hun grote
dank uit dat met behulp van u, via Stichting Urubamba, zoveel goeds heeft kunnen plaatsvinden.
Wij danken u, ook namens Carol, Jessica en alle leerlingen van de scholen voor uw bijdrage en wensen u een
heerlijke en mooie zomer toe.

Annet ten Hoopen, Frits Leegwater en Nico Mouthaan
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