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Burgh-Haamstede, 28 juni 2008

Geachte donateur,
De door onze Stichting gefinancierde renovatie van de Huamaschool, de bouw van een
computerlokaal / bibliotheek, de aanschaf van computers en introductie van computerlessen
hebben ertoe geleid dat het schoolbestuur van de stad Lamay, onder de indruk van deze
ontwikkelingen, besloten heeft geld beschikbaar te stellen voor de bouw van een school voor
voortgezet onderwijs: de eerste middelbare school in een berggemeenschap.
Waarlijk een groot succes!
Op onze website www.stichtingurubamba.nl kunt u de foto’s van ons project bekijken.

De overdracht van de grond en afgifte van de benodigde vergunningen voor de bouw van een
opleidingsinstituut voor jonge veelbelovende Quechua meisjes vanaf 12 jaar duren langer dan
verwacht. De inmiddels ontvangen donaties voor dit project blijven hiervoor gereserveerd.
Onze coördinator Carol Cumes van het Willka T’ika Children Fund liet ons per mail van 14
juni jl. het volgende weten:
1.During the next winter months*, we will focus on making sure the 450 children from the three
schools get the hot food each day, since the mornings are cold and it keeps the energy level
during school hours. We hire cooks to prepare the food in these schools and also pay a family to
take care of the property Chumpepoke because the computers have to be guarded at night.

2.Each year we hear about children freezing to death at home during the cold nights in Winter.
We plan to use funds to purchase a warm blanket for each child. We also buy fabrics for extra
clothing for each child each year and encourage the mothers to continue to weave ponchos that
are the best protection from the cold. (*de winterperiode is van 21-6 t/m 21-9)
Op korte termijn zal Stichting Urubamba financiële middelen ter beschikking stellen om deze
bovengenoemde doelen te ondersteunen.
Tijdens de 15e editie van de Kunstschouw Westerschouwen afgelopen week, hebben wij met
een stand deelgenomen aan deze drukbezochte manifestatie. Op 6 augustus a.s. is er op de
Golfclub de Gulbergen in Mierlo een seniorenbenefietgolftoernooi waarvan een deel van de
opbrengst bestemd is voor Stichting Urubamba.
Op onze website kunt u ons jaarverslag 2007 lezen; desgevraagd sturen wij ons financieel
verslag toe.

Wij wensen u mooie zomermaanden toe en rekenen op uw steun om deze kinderen niet in de
kou te laten staan.
Indien u reeds uw donatie voor 2008 heeft overgemaakt willen we u hiervoor hartelijk
bedanken.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Annet ten Hoopen

P.S. Carol Cumes vraagt vrijwilligers die voldoende Spaans spreken om de lokale leerkrachten
te helpen met de uitvoering van diverse projecten. Indien u iemand kent die ervaring heeft of
aldaar wil opdoen, kunnen geïnteresseerden met mij contact opnemen.

