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Geachte lezer,
Van mijn werk met de niños in 2001 en 2002 heb ik destijds
nieuwsbrieven gemaakt aan de hand van mijn mails vanuit Cusco aan familie en vrienden in Nederland.
In deze nieuwe nieuwsbrief wil ik u o.a. vertellen over de wijze
waarop kinderen hier in Nederland zich inzetten voor de niños
van Inti Huahuacuna. Verder informeer ik u op welke fantastische wijze familie, vrienden, organisaties en soms wild vreemde
mensen het project financieel steunen. Tevens geef ik aan wat er
met het ingezamelde geld in Cusco is gedaan en doe ik verslag
van de ingebruikname van het nieuwe sanitair.
Ik heb u eerder verteld van mijn wens om Inti Huahuacuna ook
in de toekomst levensbaar te houden. Op 4 september 2003
vlieg ik weer voor 2 maanden naar Peru. Heel trots kan ik Dolores dan vertellen dat er geld genoeg is voor de exploitatiekosten van het komend jaar en voor de betaling van een kleine vergoeding aan het Peruaanse team. Dit is nodig om hen voor de
kinderen te kunnen laten blijven werken.
Na terugkomst maak ik van mijn belevenissen weer een nieuwe
nieuwsbrief om u op de hoogte te houden.
Bedankt voor uw belangstelling,
Marianne Schepers

De kinderen zeer voldaan na een danswedstrijd.

Noodtoestand Peru
Eind mei 2003 heeft president Toledo van Peru voor
30 dagen de noodtoestand
afgekondigd. Dit is gebeurd
omdat aanhoudende protesten en stakingen het land
plat hadden gelegd. Verwacht wordt dat de orde
weer geleidelijk hersteld zal
worden. Door deze stakingen in het onderwijs is Inti
Huahuacuna de afgelopen
maanden dagelijks bezocht
door meer dan 100 kinderen.
Team Inti Huahuacuna
Het team bestaat momenteel
uit 4 Peruanen. Dit zijn Dolores, Flor, Elena en Rocio.
Dolores heeft de algemene
leiding over het project.
Flor draagt zorg voor de
bibliotheek. Rocio begeleidt
de kinderen in het spelletjeslokaal en Elena helpt de
kinderen in het handvaardigheidslokaal. Ondanks dat
Dolores in april 2003 is
bevallen van een zoon, Sebastian, is het ongelofelijk
dat zij zich toch voor de
volle 100% is in blijven
zetten voor Inti Huahuacuna. Verder werken regelmatig vrijwilligers in het project.

Veel steun voor Inti Huahuacuna
Ik ben blij dat veel vrienden om mij heen mij
over de drempel hebben geholpen om in Nederland geld in te zamelen voor Inti Huahuacuna.
Door de vele giften die zijn gestort op de girorekening van Inti Huahuacuna heb ik mijn
schroom om geld te vragen enigszins kunnen
overwinnen. De vele warme reacties die ik krijg
doen mij ontzettend goed!
Al eerder vertelde ik over een van mijn wensen
om door ‘jeugd voor jeugd acties’ geld in te zamelen op scholen. Zo mocht ik ook in 2003 weer
meedoen aan de geraniumactie op het Zwijsen
College in Veghel. Door de leerlingen van deze
school zijn in het voorjaar vele duizenden geraniums verkocht. De opbrengst hiervan is bestemd voor een aantal goede doelen. Inti
Huahuacuna mag een aandeel hiervan in ontvangst nemen.
In 2002 heeft Openbare Basisschool De Cirkel in
Uden geld ingezameld door de verkoop van zonnebloempitten. Ik vond dit een heel leuk idee
omdat de vertaling van Inti Huahuacuna ‘kinderen van de zon’ betekent.
De Jan Bluyssenschool schonk de opbrengst van
hun kerstmarkt eind 2002 aan ons project. Met
name de erbarmelijke sanitaire voorzieningen in
het project spraken zeer tot de verbeelding van
de kinderen.
Ook dit jaar waren twee andere basisscholen
bereid een actie te houden voor de opvang van
de wijkkinderen van Zarzuela. Op de Bitswijkschool is met een sponsorloop door de kinderen
een groot bedrag bij elkaar gerend.

ik handdoeken wil kopen voor de keuken en sanitaire ruimte. De kinderen van de Vlonder haalden €.500,-- op door het inzamelen van lege flessen. Ik vertelde o.a. dat er geld nodig is om water
te kunnen betalen. Hierop zei een van de kinderen laconiek: “Water kopen? Dat haal je toch
gewoon uit de kraan!”. Dan merk je pas hoe
groot de verschillen zijn.
Niet alleen kwam er geld binnen via acties op
scholen. Ook de Udense gemeenschap heeft zich
ingezet voor Inti Huahuacuna. Zo hebben de
Rotary, de Solidariteitswerkplaats, Marianne’s
Boekwinkel, enkele bedrijven, goede doelen
instellingen en een tiental vaste donateurs geld
gedoneerd voor het project.
Heel
bijzonder
vond ik de toezegging dat een deel
van de opbrengst
van de Trap-In
voor Inti Huahuacuna bestemd is.
De Trap-In houdt
jaarlijks een sponsor-fietstocht van
50 km. De opbrengst komt ten
goede aan Udense
missionarissen.
Aangezien het aantal missionarissen in de loop der jaren minder is
geworden, ben ik heel trots dat ik dit jaar de 15e
‘missionaris’ mag zijn.
Verder mocht ik dit jaar de opbrengst van de
piekenrace, die gehouden werd tijdens behendigheidswedstrijden van de Udense Kynologenclub,
bestemmen voor het project.

Kinderen van de Bitswijkschool.houden sponsorloop.

Aan de hand van foto’s van het project vertel ik
de kinderen van mijn werk en het leven in Cusco. Hartverwarmend en vertederend zijn de reactie van de kinderen. Kinderen wilden thuis al de
linnenkast gaan plunderen, omdat ik vertelde dat

Hier moedig ik de hondenbezitters aan voor de piekenrace.

Door al deze acties dit jaar kreeg Inti Huahuacuna veel aandacht in de krant. Dit leverde ook
veel warme en positieve reacties op. Er ontstaan
zelfs spontane inzamelacties. Iemand stort de
opbrengst van zijn verjaardag op de rekening van
Inti Huahuacuna. Ook familie, vele vrienden en
bekenden dragen hun steentje bij aan ‘mijn niños’ ver weg in Cusco. Mijn nieuwsbrief is te
kort om iedereen bij naam te noemen.
Ik merk door al die steun dat het project Inti
Huahuacuna hier echt leeft en dat het een kans
heeft om te groeien. Alleen hierdoor kan ik mijn
werk voor het project blijven volhouden!
Hoe is het geld besteed?
Toen ik in 2001 kennis maakte met het project
zag het wijkgebouw er zeer onderkomen uit. Er
waren maar enkele tafels en nauwelijks stoelen.
Nu bijna 2 jaar verder zijn er 16 nieuwe tafels en
ruim 80 stoelen. Dat is ook hard nodig, want
zoals ik al vertelde komen de laatste maanden,
door de stakingen in het onderwijs, meer dan 100
kinderen naar het project.
Ook is het wijkgebouw flink opgeknapt. Ik vind
de uitstraling van het gebouw heel belangrijk,
omdat een schoon gebouw voor de kinderen een
uitnodiging blijft om steeds weer terug te komen.
Hier kunnen zij dan even ontsnappen aan hun
ellende en echt helemaal kind zijn.
Dankzij gulle giften van enkele instellingen die
goede doelen steunen konden begin dit jaar
nieuwe toiletten, een doucheruimte en een keuken worden gebouwd. Simone en Vincent, een
jong Nederlands stel dat een half jaar lang gratis
voor Inti Huahuacuna heeft gewerkt, hebben de
bouw begeleid en in maart 2003 kon de feestelijke ingebruikname beginnen. Hieronder volgt een
deel uit een mail van Vincent en Simone.

De niños bezorgden Vincent en Simone een onvergetelijke dag.

“Gisteren hebben we de nieuwe baño en keuken
officieel geopend. Wij waren alvast op tijd naar

het project gegaan om alles te versieren en te
beginnen met het bakken van de 80 pannenkoeken.
Maar al snel brak er een hoosbui los die 3 uur
geduurd heeft. Toen de kinderen binnen kwamen
vertelden ze waarom het zo regende “heel Cusco
huilt omdat jullie weggaan” Om 17.30 uur toen
het heel even iets droger was heeft Dolores onder
luid applaus de door ons gekochte fles Champagne tegen de muur gegooid en heeft Vincent
vuurwerk afgestoken. Daarna was het tijd voor
de warme chocomelk en pannenkoeken.

De pannenkoeken zijn gebakken in de nieuwe keuken.

Wij hadden voor de kinderen een grote fotolijst
gemaakt met daarop een mooie collage.
Maar de kinderen hadden ook een verrassing
voor ons. Een aantal kinderen hadden een speech
voorbereid met daarin vele dank-je-wels voor
wat we gedaan hadden. Heel erg grappig was dat
ze alleen niet allemaal onze naam wisten. “Gracias profe Simone y….. hoe heet die ander ook
alweer?” Ook van het team kregen we de nodige
lovende woorden en wat kadootjes. Daarna bij de
deur 80 zoentjes, met jam van de pannenkoeken.
Een geweldig afscheid.”
Vrijwilligers
Ik ben heel veel dank verschuldigd aan de vele
vrijwilligers die zich ook voor Inti Huahuacuna
willen inzetten.
Het zal duidelijk zijn dat ik Vincent en Simone
niet ongenoemd kan laten. Zij hebben hun baan
opgezegd om voor een half jaar voor Inti Huahuacuna te gaan werken. Simone is verpleegkundige en Vincent is weg- en waterbouwkundige.
Met zijn technisch inzicht was Vincent onmisbaar bij de bouw. Dit was vooral ook voor mij
erg fijn, want zaken ginds regelen en ook nog als
een Peruaanse denken lukte me nog wel, maar
hier vanaf mijn computer via e-mail is toch net
wat anders!

Toen het halfjaar voorbij was heeft Dirk-Pieter
de taak van Vincent overgenomen. Dirk Pieter,
heeft 7 maanden voor het project gewerkt.

Dirk-Pieter helpt in de bibliotheek.

Regelmatig word ik benaderd door diverse mensen die zich voor korte of langere tijd in willen
zetten voor Inti Huahuacuna. Via via horen ze
van mijn project.
Dolores heeft mij gevraagd het aannemen van
vrijwilligers hier in Nederland te coördineren en
hen voor te bereiden om teleurstellingen te voorkomen. Om in het project zinvol met de kinderen
te kunnen werken is kennis van de Spaanse taal
een vereiste. Ik informeer de mogelijke vrijwilliger zoveel mogelijk over Inti Huahuacuna en
stem samen met Dolores af wanneer hun inzet
nodig is. De vrijwilliger moet rekening houden
met uitgaven voor reis- en verblijfkosten, omdat
ik de donateurs beloof dat de ontvangen bijdragen voor de volle 100% ten goede komen aan het
project.
Marie Josee heeft enkele weken voor het project
gewerkt. Aurélie, een Française, helpt nu voor 3
maanden en in het najaar gaan 2 studentes voor
enkele maanden naar Cusco.
In Cusco zelf kan Dolores ook regelmatig gebruik maken van jongeren die bij Amauta Spaanse lessen volgen en aansluitend daarop een
maand in het project willen werken.
Waar doe ik dit werk voor?
Dit kan ik het beste duidelijk maken met de volgende passage uit een mail van Dolores.
“Met de ninos gaat het ook echt goed. Vorige
week was de jaarlijkse ‘dia del maestro’ (een
verwendag voor het onderwijzend personeel). Ze
hebben het team weer ontzettend verwend. De
kinderen organiseerden deze dag dit jaar met nog
meer eigen initiatief en waren zeer creatief. Het
was een prachtige dag.

Momenteel is het afschuwelijk koud in Peru en
Waldir, 5 jaar, komt bijna dagelijks half naakt
naar het project. Geen ondergoed, kapot t-shirtje
met korte mouwen, geen sokken en kapotte
schoenen. Heel veel kinderen zijn ziek gezien de
kou en ik was op zoek gegaan naar warmere kleding voor Waldir. Toen ik hem aankleedde zei
hij het volgende: "Oh, Dolores dank je wel, dit zijn
de mooiste kleren die ik ooit gehad heb. Alleen had
het niet gehoeven, hoor, want als ik naar het project
mag voel ik de kou toch nooit...............!"
Hiervoor doen we het allen tezamen toch, vinden jullie
ook niet?
Continuïteit
Heel trots en tevreden kan ik terugkijken op de
resultaten die de afgelopen 2 jaren zijn bereikt.
De kinderen beschikken over een fantastisch
opgeknapt gebouw. Er blijven natuurlijk altijd
wensen, maar het belangrijkste voor de continuïteit van Inti Huahuacuna zijn de jaarlijkse exploitatiekosten, waaronder een onkostenvergoeding voor het Peruaanse team. Het team wisselt
nu heel sterk, omdat zij geen inkomen hebben.
Wanneer ze elders een paar sol kunnen verdienen moeten ze dat wel met twee handen aangrijpen. Als wij hen wat kunnen betalen, kunnen we
goede mensen langer vast houden. Voor een minimum maandsalaris hier in Nederland kunnen
we 2 teamleden een jaar lang een redelijke vergoeding geven. Voor de jaarlijkse exploitatiekosten inclusief een vergoeding voor het team is een
bedrag nodig van ongeveer €.12.000,--. Ik ben
intens blij dat ik dit bedrag voor het komende
jaar bij elkaar heb.

Alhoewel er altijd wensen blijven ter verbetering
van de infrastructuur, staan nu voor de continuïteit van het project het betalen van de exploitatiekosten en van een vergoeding aan het team
voor hun levensonderhoud bovenaan. Alhoewel
ik Dolores en het team kan vertellen dat ik voor
het komende jaar dit geld kan betalen, gaan mijn
gedachten alweer uit naar volgend jaar.
Mocht mijn verhaal voor u aanleiding zijn om
het project Inti Huahuacuna (opnieuw) te steunen, dan kunt u een bijdrage storten op girorekening 9233476 ten name van Inti Huahuacuna,
Land van Ravensteinstraat 31, Uden.
Heel veel dank voor uw belangstelling,
Marianne Schepers

