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Burgh-Haamstede, 10 juli 2017

Geachte donateur,
Begin mei ontvingen we bericht van Carol, onze contactpersoon in Peru.
Zij had een bezoek gebracht aan de scholen hoog in de bergen, een paar uur rijden vanaf haar woonplaats. Zij bezoekt
de scholen op gezette tijden en overlegt dan met Jessica, het schoolhoofd van Huancalle, over de voortgang in
gemaakte afspraken, werkzaamheden die in gang gezet zijn e.d. Op die manier wordt de vinger aan de pols gehouden
voor wat betreft de besteding van de gelden die de scholen van onze stichting ontvangen. Het hoofd van de school in
Paru Paru, Dionisio, is er inmiddels bij betrokken en zowel hij als Jessica zijn heel dankbaar voor de steun die zij
hebben ontvangen van de stichting Urubamba.
Zij begrijpen dat bij minder donaties aan de stichting ook minder steun aan de projecten in Peru kan worden verleend.
Bij dat begrip spreken ze uit dat ze “eeuwig dankbaar zijn voor alle hulp die mogelijk is”, dat “de bedragen die de
afgelopen jaren zijn overgemaakt een enorm verschil hebben gemaakt in het opgroeien en ontwikkelen van de
kinderen op beide scholen” en dat “het niveau van de opleiding erg hoog is, zelfs ongewoon hoog voor
gemeenschappen in de bergen”.
Maar ook de kinderen op de scholen beseffen dat zij geholpen kunnen worden dankzij de donaties van de stichting
Urubamba. Toen Carol aankwam, zongen en dansten de kinderen voor haar. Zij is voor hen het gezicht van onze
stichting.
In haar verslag lezen we dat o.a. de volgende zaken gerealiseerd zijn:
•
lesmaterialen voor alle klassen
•
iedere dag een warme lunch voor alle kinderen
•
een kast met leesboeken en informatieve boeken
•
de muren zijn lichter geverfd zodat de lokalen minder donker zijn
•
schoonmaakmaterialen voor ieder lokaal
•
gas om de warme maaltijden te kunnen bereiden
•
aanschaf en reparatie van afgedankte computers
•
schone toiletten en wasbakken
Bij haar laatste bezoek heeft Carol foto’s gemaakt van de projecten die met onze steun gerealiseerd konden worden.
Omdat een paar foto’s vaak meer zeggen dan veel woorden, nemen we er in deze nieuwsbrief een aantal op met het
onderschrift dat we erbij ontvingen.

Didactische spelletjes voor
verschillende leeftijden

Algemene leesboeken en
boeken met informatie

Speelgoed om creativiteit en sociale
vaardigheden te stimuleren

Afgedankte computers die
opgeknapt werden. Hopelijk komt
er ook nog een toetsenbord bij …

Kokende moeders met hieronder het
menu van de week

Er wordt nu zelfs ook Engels
geleerd!

Wij zijn blij met het verslag uit Peru. Het maakt duidelijk waar we het voor doen.
Dank voor uw bijdrage daaraan!
We hopen dat u met ons wilt blijven zoeken naar nieuwe donateurs zodat we dit werk nog lange tijd
kunnen doen.
Het bestuur van de Stichting Urubamba,
Annet te Hoopen, Frits Leegwater, Nico Mouthaan.

