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Burgh-Haamstede, 17 juli 2018

Geachte donateur,

In de nieuwsbrief van december jl. schreven we dat wij ons als bestuur zouden beraden op de doelen waarvoor we
subsidie willen verlenen in 2018.
Dat hebben wij gedaan en het resultaat is dat wij een bedrag van € 7000,- hebben overgemaakt voor voeding,
aanschaf lesmaterialen en reparatie van het gebouw.
Van “ons schoolhoofd”, Jessica, is al eerder gebleken dat zij in staat is scholen, waar de zaken niet goed op orde zijn,
in betrekkelijk korte tijd weer helemaal op de rails te zetten.
De overheid in Peru maakt daar dankbaar gebruik van door van tijd tot tijd schoolhoofden te verplaatsen. Van een
school die weer goed loopt naar een school waar werk aan de winkel is. Dit overkwam Jessica in 2015 toen zij,
geheel onverwacht en zonder dat het haar gevraagd werd, door de regering overgeplaatst werd naar de twee
scholen waarover wij u de afgelopen twee jaar bericht hebben. En waarvoor we ook voor 2018 geld beschikbaar
hebben gesteld.

Huancalle

Paru Paru

Echter, die scholen zijn nu weer goed georganiseerd en Jessica heeft opnieuw te horen gekregen dat zij per maart
‘18 overgeplaatst zou worden. Opnieuw kan zij haar capaciteiten inzetten om een school van de grond te tillen. Ze
was ervan ontdaan maar al snel zag ze het als haar roeping om opnieuw aan de slag te gaan met kinderen die niets
hebben maar wel graag willen leren om een kans in het leven te krijgen. De nieuwe school heet San Cristóbal en ligt
in een armenwijk van Cusco. De leerlingen ondervinden veel discriminatie, komen grotendeels uit gebroken
gezinnen, waar de vaders vertrokken zijn en de moeders met hard werken de eindjes aan elkaar moeten knopen en
zo geen tijd hebben voor hun kinderen.

Het toezicht op de besteding van de gelden lag niet alleen bij Jessica maar ook bij Carol, al vanaf het begin van de
stichting Urubamba onze contactpersoon ter plaatse. Wij weten dat Carol ook in 2018 erop toe zal zien dat het geld
dat wij hebben overgemaakt besteed wordt zoals dat is afgesproken. Maar ook Jessica houdt banden met de scholen
en leerkrachten en zal haar controle op naleving van onze afspraken blijven uitoefenen.
Een en ander betekent wel dat we, nu zich weer een hulpbehoevende school aandient, opnieuw iets kunnen
betekenen om de standaard van voeding, hygiëne en onderwijs op te vijzelen. Wederom ziet het bestuur de
verplaatsing van Jessica als een kans in plaats van een tegenvaller. Immers, hoewel wij blij zijn met de positieve
berichten over de scholen, en met name de kinderen, die onder haar leiding op een hoger niveau getild zijn, streven
wij er toch naar juist de zwaksten te ondersteunen. En met de wisseling om de paar jaar van scholen, kunnen wij dit
doel het best bereiken.
Enige zorg hebben wij over de opvolging van Carol die, nu zij 72 jaar is, duidelijk heeft gemaakt dat zij graag wat gas
terug zou nemen. Wij weten dat zij daarmee vooral haar andere activiteiten bedoelt en dat zij van plan en bereid is
de supervisie voor ons in Peru te blijven uitoefenen. Maar het zou ons geruststellen als er iemand achter haar stond
die haar rol over zou kunnen nemen als het moment daar is. We communiceren daar open over met haar.
Een bericht van een geheel andere orde is het volgende. Opnieuw heeft een oud-leerling van Pokes, een van onze
eerste scholen, een graad behaald aan de universiteit van Cusco. Toen Efrain nog op het schooltje in het
hooggebergte zat, zijn daar met geld van onze stichting computers neergezet. Vanaf dat moment was Efrain
gefascineerd door de computer en wist al snel meer dan zijn leraren. In de schoolvakanties kreeg hij kans om met
werken een eigen computer te verdienen en die kans heeft hij gegrepen. En nu dan afgestudeerd in ‘System
Analyses’.
Zijn vader is blind en zijn moeder is een eenvoudige, hardwerkende landarbeider. Beiden hadden hun dorp nog nooit
verlaten. En nu gingen ze met Jessica naar de diplomering van hun zoon!
De dankbaarheid aan o.a. onze stichting is groot dat dit soort kinderen nu de kans krijgt om verder te komen in het
leven.

Eind augustus gaat Annet ten Hoopen
(op eigen kosten) naar Peru.
Zij gaat er met Jessica de scholen van
Huancalle, Paru Paru en San Christóbal
bezoeken.
Na haar terugkeer zal zij haar verslag
en foto’s op de website plaatsen.

Jessica met Efrain
Wij danken u alvast voor uw donatie en wensen u een prachtige zomertijd toe.
Het bestuur van Stichting Urubamba, Annet ten Hoopen, Frits Leegwater en Nico Mouthaan

