
 
 
 
 

 
 

                                                                                                December 2013 
 
Beste donateur, 
 
We danken u voor de fantastische ondersteuning die we in 2013 wederom hebben gekregen. We 
wensen u heel fijne feestdagen en een heel goed 2014 toe! En we hopen dat we ook dan weer op u 
mogen rekenen! 
Er is weer veel nieuws over de fondsenwerving in Nederland en de projecten in Peru. We hebben 
voor u een selectie gemaakt en wensen u veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet, bestuur Stichting HoPe Nederland en directie Stichting HoPe Peru 
 

Project met het Internationaal Aardappelcentrum 

De collega´s van HoPe zijn druk bezig met het uitwerken van een programma voor projectmatig 
onderwijs.  
In Peru is het onderwijs nog altijd erg traditioneel, de leerkracht werkt volgt de boekjes waarin 
staat welk thema behandeld moet worden. Vaak wordt niet eens de moeite genomen om een 
interessant verhaal of een aansprekende werkwijze om een thema heen te bouwen. Het boek 
volgen en de inhoud van de lesstof uit het boek toetsen is de makkelijkste werkwijze.  
Vakken zijn daarmee dan ook nog altijd erg gescheiden, aardrijkskunde heeft niets met taal te 
maken en ook geschiedenis, rekenen en wiskunde, biologie en andere vakken zijn op zich staande 
vakken. Elk met een eigen verhaal en elk met een eigen leerkracht. 
HoPe is dit jaar begonnen met het opzetten van een project waarbij alle leervakken aan de orde 
komen en waarbij de leerlingen zullen ervaren dat vakken in de meeste gevallen een duidelijke 
overloop hebben naar heel veel andere vakken. Als thema voor het eerste project is gekozen voor 
de aardappel. De keuze is niet helemaal toevallig. In 2012 was HoPe uitgenodigd op een conferentie 
van het Internationaal Aardappelcentrum in Lima, het CIP. Peru telt maar liefst 5.000 
aardappelsoorten en ook nog eens 7.000 soorten zoete aardappelen! Het CIP toonde interesse om 
het thema aardappel te introduceren binnen het openbaar onderwijs in Peru. HoPe is, samen met 
twee collega instellingen, aan de slag gegaan. Het resultaat is een onderwijsprogramma 
waarbinnen:  

“Leerlingen met eenvoudige opnameapparatuur het veld in 
gaan en via ouders en grootouders, ooms en tantes, buren en 
iedereen die maar iets te vertellen heeft, informatie 
verzamelen omtrent de aardappel. Zo willen we weten welke 
aardappelvariëteiten er verbouwd worden, op welke hoogtes 
er verbouwd wordt, wat de problemen met verschillende 
rassen zijn, of rassen apart of door elkaar verbouwd worden, 
waarom sommige rassen de voorkeur hebben boven andere, of 
er in de afgelopen decennia veel veranderd is in de 
aardappelteelt, op welke manier aardappels bewaard en 
bereid worden en nog veel meer.” 
De leerlingen moeten hiervoor de opname apparatuur 

bedienen en de informatie verwerken op de PC (ICT). Zij moeten een goed interview voorbereiden 
en de informatie kunnen verwerken (taal), berekenen wat de opbrengst per hectare is (wiskunde), 
verschillende aardappelrassen leren herkennen en de eigenschappen ervan leren (biologie), de rol 
van de aardappel binnen de eigen cultuur weten te plaatsen (cultuur en godsdienst) etcetera.  
HoPe heeft voor het programma een proef uitgevoerd op de middelbare school van Tiracancha. 
Leerkrachten en leerlingen van de school hebben, samen met onderwijsspecialisten van HoPe, het 
programma uitgevoerd. Het Ministerie van Onderwijs is erg geïnteresseerd in het project en wacht 
met smart op de eerste resultaten. Het project wordt grotendeels gefinancierd door het CIP. Het 
CIP is vooral geïnteresseerd in de uitkomsten van de onderzoeken. 
 
Walter Meekes 



Nieuwsbrief Stichting HoPe,  December 2013  -  pagina 2 

 

Maarten Elling, nieuwe voorzitter HoPe Nederland 

Het begon al vroeg, mijn liefde voor Perú. Ik weet niet precies 
waardoor, misschien heeft Kuifje en de Zonnetempel er iets mee te 
maken. Tijdens mijn sociologiestudie had ik grote belangstelling 
voor het Chili van Allende. In het kielzog daarvan kwam heel Latijns 
Amerika in mijn blikveld, ook al zijn die landen natuurlijk heel 
verschillend. Toen ik in 1970 (jawel!) trouwde droeg Annemiek, 
mijn partner, een poncho van Peruaanse lamawol; dat stond mooi. 
Later adopteerden we onze dochter Céline in Perú. Weer later 
wees een vriend uit Aalten ons op zijn plaatsgenoot Walter Meekes 
en het ontstaan van HoPe, ook dat bracht Perú dichter bij. Toen 
Céline op de middelbare school zat en ernaar snakte om ‘haar’ land 
te zien, bezochten we Walter en Tineke in Cusco en leerden we de 
hoofdstad van het oude Incarijk kennen.  
Alleen al ongeveer 200 scholen opzetten, dat is een resultaat om 
trots op te zijn. Nu ik meer actief met HoPe te maken ga krijgen 
zijn de ontwikkelingen in Perú – en dus ook de hulpvraag – 
veranderd. De overheid ziet het tegenwoordig als haar taak om een 
netwerk van schoolgebouwen in stand te houden, ook in de 

onherbergzame gebieden waar HoPe altijd al actief was. Wel willen de Peruaanse autoriteiten nog 
graag ondersteuning van HoPe bij het opvijzelen van de kwaliteit van hun werk.  
Die noodzaak zien wij ook, en dat gaan we doen met alle energie die we daarvoor kunnen 
mobiliseren. Wij, het bestuur en al die andere enthousiaste vrijwilligers, zullen daar ook de 
financiële middelen voor vergaren. Ik ben me ervan bewust dat dat in deze ‘crisistijd’ moeilijker is 
dan een aantal jaren geleden. Ook het denken over ontwikkelingssamenwerking is nu wat 
tegendraads: meer aandacht voor handel, minder voor onderwijs. Zeker, de combinatie van hulp en 
buitenlandse handel biedt kansen, maar het verbeteren van het onderwijs lijkt me onder alle 
omstandigheden een noodzakelijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie en economische 
activiteiten, ook van delen van de bevolking die tot nu toe minder in beeld waren.  
Ik neem het voorzitterschap van Stichting HoPe Nederland over van Mildred Klarenbeek. Gelukkig 
blijft zij lid van het bestuur. Zij zal zich vooral inzetten voor effectieve educatieve programma’s in 
Cusco en omgeving. Daarmee – en met die fantastische groep van actievelingen in Nederland en 
Perú – is de continuïteit van het werk van HoPe gegarandeerd.  
Tot ziens! 
 

Betalingsverkeer 2014 - bankrekeningnummer Stichting HoPe 
Nederland 
 
Wilt u bij nieuwe donaties voor Stichting HoPe Nederland m.i.v. 2014 voortaan de volgende 
vermelding gebruiken:  
IBAN-bankrekeningnummer: NL69RABO0300276087 
T.n.v. Stichting HoPe Nederland te Sint-Oedenrode 
 
M.i.v. 1 februari 2014 vindt er namelijk een verandering plaats in het betalingsverkeer. 
Deze verandering is een gevolg van de invoering van SEPA (Single Euro Payment Area). 
Invoering van SEPA is bedoeld om het betalingsverkeer in Europa te uniformeren. 
Om invoering van SEPA mogelijk te maken worden alle bankrekeningnummers aangepast. 
Deze aanpassing, middels IBAN (International Bank Account Number), resulteert voor Stichting HoPe 
Nederland in het volgende (langere) IBAN-bankrekeningnummer:  
NL69RABO0300276087 
  
Bestaande machtigingen: indien u aan uw bank al eerder een machtiging heeft afgegeven om 
periodiek een bedrag over te maken naar Stichting HoPe Nederland, dan hoeft u niets te doen. Uw 
bank zal dan zorgen dat ook uw toekomstige donaties naar ons nieuwe IBAN-bankrekeningnummer 
worden overgemaakt. 
  
Bij eventuele vragen of opmerkingen graag even contact opnemen met Kees Pikaar, 
penningmeester@stichtinghope.org 

mailto:penningmeester@stichtinghope.org
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Nieuw in de HoPe webshop: dvd en Perukwartet 

In de HoPe webshop (www.stichtinghope.org/hope-
producten) kun je sinds kort de nieuwe dvd en het Peru 
kwartet bestellen. 
 
HoPe film nu ook op dvd 
Inmiddels is de nieuwe film ook op dvd uitgebracht. Op de 
dvd staan leuke extraatjes zoals twee korte filmpjes en een 
fotoslideshow. Je kunt de dvd bestellen via onze 
productenpagina voor € 10,- (excl. verzendkosten). 
  
Perukwartet 
Onlangs heeft een enthousiaste groep HoPe vrijwilligers 
een prachtig Perukwartet ontworpen. Tijdens het spel kun 
je kennismaken met het leven van dieren en mensen in de 
Peruaanse Andes, maar ook met tradities en eetgewoonten. 
Het Perukwartet is gebaseerd op 9 Andesthema’s en het 
design is van onze vrijwilligster Leonie Franssen. Met dank 
aan DrukwerkExpert! 
Het kwartet is € 7,50 per stuk. Een leuk cadeautje voor 
Kerstmis! 
Kijk op www.stichtinghope.org/hope-producten om het 
kwartet te bestellen. 
 

Vrijwilligersdag Stichting HoPe op zaterdag 1 juni 

 Op zaterdag 1 juni jl. waren we te gast in het Multifunctioneel Centrum Antares (MCA) in 
Leusden, waarvan ook de basisschool van Esther Dubbeld deel uitmaakt. 

 Er kwam genoeg inspiratie vrij met een groep van vijfentwintig enthousiaste en gecommitteerde 
HoPe-vrijwilligers. Het was ook fijn om iedereen weer te ontmoeten. Mensen met een 
gezamenlijke focus: Stichting HoPe Peru de mogelijkheden bieden die nodig zijn om dat 
fantastische werk voor de kinderen en hun ouders in de achterstandsgebieden, hoog in de Andes, 
te realiseren en daar een duurzame vorm aan te geven. Dat gezamenlijke doel blijkt erg 
samenbindend te zijn. Dat ervaar je heel sterk op een dergelijke dag. Mensen komen vanuit 
allerlei plaatsen en regio’s in Nederland, ieder met zijn/haar verschillende achtergrond, 
opleiding en leeftijd, met een positieve, gelijkgestemde verstandhouding en enthousiasme om er 
samen wat moois van te maken. 

 Walter Meekes gaf een update van het werk van HoPe Peru. Mildred vertelde over de koers die 
HoPe in Nederland wil gaan varen. Na de pauze werd in verschillende groepen gebrainstormd 
over hoe we Stichting HoPe zo goed mogelijk in woord en beeld kunnen uitdragen. 

 Een uitgebreid verslag van deze geslaagde dag kun je lezen op de website. 

Actienieuws 

Er zijn steeds weer kleine en grote initiatieven die bijdragen aan de fondsenwerving: gerichte 
donateursacties, maar ook acties gericht op het versterken van onze vrijwilligersorganisatie. Hier 
weer een paar goede voorbeelden. HoPelijk leiden deze tot inspiratie. 
 
Opbrengst Veli Volantis actie: “zeilen voor HoPe” 
In de nieuwsbrief van juni schreven we over de mooie zeilactie van Hans van Vliet. Acht weken lang 
voeren verschillende bemanningen de afgelopen zomer door de Deense wateren. Op de website 
http://www.velivolantis.nl staan leuke foto’s en blogs van de deelnemers. Hans van Vliet 
overweegt volgend jaar een nieuwe zeilactie te starten. Wij danken Hans voor zijn initiatief en 
grote betrokkenheid bij HoPe. 
 
 
 

http://www.velivolantis.nl/
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Opbrengst sponsoractie Vierdaagse voor HoPe 
In juli liepen Gianna Orlandi en Frans van Leusden de Nijmeegse Vierdaagse. Via het actieplatform 
Geef.nl hebben zij € 245,- opgehaald voor HoPe. Wij feliciteren hen van harte met dit mooie bedrag 
maar ook met het behalen van het felbegeerde Vierdaagsekruis. Zij ontvingen het kruisje gekleed in 
het rode HoPe T-shirt. 
  
Deelname HoPe aan NRC Charity Award Challenge 2013 
Zoals bekend heeft HoPe net als vorig jaar meegedaan aan de NRC Charity Award met een originele 
advertentie van Barry van Eijk. HoPe is ook deze keer niet in de prijzen gevallen, maar wat we wel 
hebben gekregen is veel aandacht in diverse media. Onze doelstelling: “Laat HoPe zien door jouw 
stem” is dus wel degelijk bereikt. De winnaar van de Vakjuryprijs was deze keer Antonie van 
Leeuwenhoek. Wakker Dier (van de plofkip) won al voor de 3e keer de publieksprijs. De 
prijswinnende advertenties kun je terugzien op http://www.nrccharityawards.nl/. Het bestuur 
beraadt zich nog over deelname van HoPe in 2014. Alle HoPe stemmers: hartelijk bedankt voor 
jullie stem. En Barry: dank voor het ontwerp van de advertentie. 
 
Deelname HoPe aan Transparantprijs 2013 
HoPe heeft de prijs (in de categorie kleine instellingen) niet binnen weten te halen. De prijs ging 
naar de Peruaanse stichting El Fuego. De Transparant Prijs heeft het toetsingskader dit jaar herijkt 
door alle vragen uit de ‘oude beoordelingscriteria’ opnieuw tegen het licht te houden en in te delen 
in één van de drie onderdelen compliance, impact en communicatie. 
HoPe scoorde op de onderdelen compliance en communicatie redelijk tot goed maar volgens het 
juryrapport is impact een belangrijk verbeterpunt voor het eerstvolgende jaarverslag. Interesse in 
het juryrapport voor HoPe? Stuur dan even een mailtje naar nederland@stichtinghope.org, dan 
stuurt Riky de Roo het toe. Meer info over de Transparantprijs kun je lezen op 
https://www.transparantprijs.nl 
 

Whydonate 

Vanaf nu is Stichting HoPe ook mobiel zichtbaar in het eerste mobiele donatieplatform voor 
smartphones en tablets in Nederland. Hiermee speelt HoPe in op de behoefte van de smartphone en 
tablet gebruikers om organisaties te steunen met een simpele druk op een knop via een app, 
gemakkelijk en snel, waar en wanneer dan ook. De app die dit mogelijk maakt is whydonate en met 
deze app wil HoPe graag geld binnenhalen voor onze onderwijsprojecten in Peru. 
 
Hoe werkt het? 
Wil je HoPe steunen via whydonate?  Download dan de app via de App store of Google Play of via 
http://download.whydonate.nl. Selecteer Stichting HoPe als het doel van jouw keuze. Klik op 
doneer nu. Kies dan het bedrag dat je wilt geven en betaal. Om te verifiëren moet je je mobiele 

telefoonnummer intoetsen, je krijgt dan een 
verificatie SMS en je vult de verificatiecode 
in. Klaar is Kees. Microincasso zorgt ervoor 
dat het gedoneerde bedrag aan HoPe wordt 
overgemaakt. 
Doneren via een app is een heel nieuwe 
manier van fondsen werven. Vanzelfsprekend 
blijven “doneren on line” via Stichting Geef 
Gratis, Internet bankieren of andere 
vertrouwde methodes om geld over te maken 
aan HoPe gewoon mogelijk. 
 

 
 

COLOFON 
Fundación Holanda – Peru 
Walter Meekes, Cusco, Peru 
E-mail: peru@stichtinghope.org 
 

Stichting HoPe Nederland 
Riky de Roo 
Leeuwerik 10, 5492 PE Sint-Oedenrode (NL) 
Tel (0)413 47 36 66/b.g.g. +31 (0)6 208 57 278 
E-mail: nederland@stichtinghope.org 
 

Kamer van Koophandel Oost-Brabant, nr.17151364 
ANBI rangschikking, nr. 8148 45 873 
Donaties  
Bankrekeningnr. NL69RABO030 02 76 087 
t.n.v. Stichting HoPe Nederland te Sint-Oedenrode 
www.stichtinghope.org 
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