Juni 2016
Beste donateur,
We zijn alweer halverwege het jaar. Er gebeurt veel bij HoPe Peru en HoPe Nederland. In deze
nieuwsbrief willen we u weer graag op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van HoPe.
Voor meer informatie over de diverse activiteiten van HoPe in Peru en in Nederland verwijzen
we u naar http://www.stichtinghope.org. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief
via e-mail.
Hartelijke groet,
Bestuur Stichting HoPe Nederland en directie Stichting HoPe Peru

Nieuw sponsorpakket: brandwondenproject
Nazorg patiënten met ernstige brandwonden binnen het Regionaal Ziekenhuis te Cusco
De brandwondenafdeling van het Regionaal Ziekenhuis in Cusco verzorgt patiënten, waaronder
veel kinderen met ernstige brandwonden, uit een gebied dat twee keer zo groot is als
Nederland. Van heinde en verre worden patiënten met de meest vreselijke brandwonden naar
het ziekenhuis in Cusco gebracht.
Al jarenlang is het brandwondenproject één
van de kernactiviteiten van HoPe. Voordat
HoPe daaraan begon was de afdeling slecht
toegerust en werden de patiënten na een
minimale medische behandeling vrijwel aan
hun lot overgelaten.
HoPe heeft de afdeling met goede materialen
ingericht en geheel opgeknapt. Daarnaast heeft
HoPe voor een goede nazorg en genezing
fysiotherapie en speltherapie voor de patiënten
opgezet.
Onlangs is afgesproken dat HoPe niet eindeloos door zal gaan met ondersteuning. De
budgetten van de overheid voor de gezondheidszorg nemen langzaam toe en er is nu meer
mogelijk dan vroeger. We hebben een overeenkomst gesloten volgens welke HoPe de afdeling
nog tot begin 2017 zal steunen. Daarna zal het ziekenhuis de zorg en de nazorg die nu door
HoPe bekostigd wordt continueren en betalen uit de ziekenhuismiddelen.
Het huidige brandwondenproject
Bij de voortzetting van het brandwondenproject betaalt HoPe tot begin 2017 de fysio- en de
speltherapie, alsook alle spullen die met het oog daarop nodig zijn. Verder is onlangs een
Nederlandse psychologe, ervaren op het gebied van hulp aan kinderen met brandwonden, in
Cusco geweest om haar kennis over te dragen op de behandelaars daar.
De Nederlandse psychologe heeft methodes geïntroduceerd om tijdens de zeer pijnlijke
verbandwisselingen en behandeling van de wonden de kinderen effectief af te leiden. Dat is fijn
voor de kinderen en fijn voor hun ouders die het moeten aanzien en meebeleven. Daarnaast is
dit positief voor de verpleegkundigen en artsen die minder gehinderd worden door het gehuil
en de bewegingen van de kinderen, zodat ze sneller kunnen werken. De kinderen hoeven op
deze manier minder lang pijn te lijden.
De methodes blijken effectief te zijn en bovendien vrij eenvoudig toe te passen. Sinds eind mei
is er een Nederlandse vrijwilliger op de afdeling om tot eind van het jaar door te gaan met dit
werk en het over te dragen. De verpleging, artsen en directie kijken er naar uit. Het betekent
zoveel voor de kinderen en ook voor hun ouders.

Het belang van de spel- en fysiotherapie, met name de grote bijdrage ervan aan het
genezingsproces, kan niet genoeg worden benadrukt. Het vaak lange verblijf in het ziekenhuis is
met speltherapie voor de kinderen een stuk aangenamer geworden. ‘s Ochtends staan ze al
lang voordat het zaaltje wordt geopend voor de deur te popelen om naar binnen te kunnen. En
dankzij fysiotherapie verloopt het fysieke herstel ook veel beter en sneller. Fysiotherapie
vergroot de kans op blijvende mobiliteit en vermindert de kans op vergroeiingen en
misvormingen. Het is nauwelijks voor te stellen dat deze therapie niet altijd onderdeel van de
nabehandeling is geweest.

Wilde Ganzen vliegen mee
Het totale budget voor de ondersteuning van het brandwondencentrum is voor 2016 begroot
op 9.980 euro. Er is al 4.000 euro gedoneerd voor het project. Bovendien kan het fonds Wilde
Ganzen een substantiële bijdrage leveren: als HoPe nog 3.000 euro voor dit doel bijeen brengt,
vult Wilde Ganzen het bedrag aan tot 9.980 euro en daarmee kan het project worden betaald.
Wie zich hierdoor aangesproken voelt kan natuurlijk een bijdrage leveren aan de nog
benodigde 3.000 euro. Bij voorbaat veel dank.

Bezoek HoPe met Sapa Pana Travel groepsrondreis
Sapa Pana Travel is al jarenlang een trouwe partner van HoPe. Zij organiseren niet alleen
individuele maatwerkreizen, maar ook een select aantal bijzondere Premium groepsrondreizen.
Zij nemen u mee op reis naar Peru. Eenmaal in Peru kunt u natuurlijk niet om een aantal
absolute hoogtepunten van deze fantastische reisbestemming heen. Toch gaat u Peru tijdens
deze reis met andere ogen bekijken....
Onbetwist indrukwekkend en niet te missen is uiteraard de mysterieuze Inca-stad Machu
Picchu. Lima, Cusco, de heilige vallei en Puno aan het Titicacameer komen, geheel terecht (!) in
veel rondreizen door Peru aan de orde, dus ook tijdens deze reis. We bezoeken ook de ‘witte
stad’ Arequipa en de Colca-vallei met prachtige uitzichten op reusachtige bergen, vulkanen en
gletsjers. Maar goed, wat is nu de reden om met een échte Latijns-Amerika specialist op pad te
gaan? In deze reis zit het verschil in de details. Zo is Walter Meekes, één van de initiatiefnemers
van Stichting HoPe, uw reisbegeleider. Hij is een echte (Nederlandstalige) insider die al 25 jaar
in Peru woont en het land van binnen en buiten kent. Met zijn indrukwekkende ervaringen en
verhalen geeft hij een extra dimensie aan alles wat u ziet en beleeft. Maar bovenal is hij diegene
die het mogelijk maakt dat u plekken bezoekt waar normaal gesproken geen andere reizigers
komen. Hoog in de Andes laat hij u kennismaken met inheemse indianen, die hij met Stichting
HoPe helpt bij de ontwikkeling van onderwijs. Verder is er in deze reis heel bewust gekozen
voor hotels die bijdragen aan de Peru-beleving zoals wij u die toewensen. Misschien niet de
goedkoopste, maar wel heel bijzondere accommodaties… (www.sapapanatravel.nl).

Studiebeurzen
Van onze nieuwe directeur Mieke Weiffenbach ontvingen wij het volgende verhaal:
“Het studiejaar loopt in Peru van maart tot en met december en is op dit moment dus volop in
gang. HoPe medewerkers Maribel en Julio hebben regelmatig contact met de studenten. Julio
is er voor de studenten in Cusco, die HoPe kennen van de welzijnsprogramma’s. Maribel
begeleidt de jongeren van de middelbare school in Patacancha die nu in Urubamba studeren.
Ik zelf zie de Urubambagroep één keer per maand. Julio
zal vragen of de groep uit Cusco daar ook
belangstelling voor heeft. Het zou fijn zijn die groep ook
regelmatig te kunnen volgen. Op de eerste plaats om er
voor de jongeren te zijn als ze ons nodig hebben, maar
ook omdat ik het boeiend vind om de studenten te
leren kennen en de groepen met elkaar te vergelijken.
Hebben jongeren die opgroeien in achterstandswijken
van Cusco en jongeren uit de afgelegen berggemeenschappen dezelfde problemen, studieresultaten
en verwachtingen? Voor de Cuscogroep is er niet veel
veranderd in hun leefomstandigheden. Ze wonen nog
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thuis, of op dezelfde plek waar ze ook tijdens hun laatste schooljaren hebben gewoond. Voor de
studenten in Urubamba is het leven radicaal veranderd. Ze komen uit afgelegen bergdorpen en
zijn nu ver van hun dorp, familie en het vertrouwde. Het zelfstandig leven brengt veel kosten
met zich mee waardoor ze naast hun studie noodgedwongen moeten werken. Ze moeten de
huur van hun kamertjes betalen en hun eten en vervoer.
Ervaren de jongeren uit de stad ook discriminatie? En hebben ze ook te kampen met een gebrek
aan zelfvertrouwen, net als die uit Patacancha? Is het een idee om beide groepen regelmatig bij
elkaar te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren? Misschien is dat meer effectief dan het
inschakelen van een psycholoog. Daar is over gesproken omdat de jongeren uit Patacancha
aangeven dat hun zelfvertrouwen gebrekkig is. Jongeren uit de Cuscogroep hebben daar
volgens Julio minder last van. In juli staat er in ieder geval iets leuks op het programma met de
beide groepen samen. De studenten komen met voorstellen over waar en wat precies. Het lijkt
erop dat het een mooie wandeling gaat worden met na afloop een lekkere lunch.
Tijdens de bijeenkomsten wordt er over van alles gesproken, maar vooral over studievorderingen en mogelijkheden. We houden studenten op de hoogte van hun verplichtingen en
de eisen waaraan ze moeten voldoen om de beurs niet kwijt te raken: het halen van goede
cijfers, aanwezigheid tijdens de vergaderingen, regelmatig brieven schrijven aan sponsoren,
HoPe en Tristan, met informatie over hun studies. Omdat de groep uit Urubamba sinds een
paar maanden een cursus Engels volgt, kiezen we gezamenlijk voor elke eerstvolgende
bijeenkomst een onderwerp dat we in die taal gaan bespreken. Dat doen we ook met een
onderwerp in het Spaans omdat de studenten aangeven moeite te hebben met die taal. Vergeet
niet dat Quechua hun moedertaal is. Het is erg leuk om te zien dat de studenten plezier hebben
in deze taalbijeenkomsten en geleidelijk aan meer durven te zeggen.
Als een student niet aanwezig is tijdens de bijeenkomst en/of wij het vermoeden hebben dat hij
of zij problemen heeft, dan volgt een persoonlijk gesprek. Op deze manier proberen we uitval
zoveel mogelijk te voorkomen.
We gaan meer aandacht besteden aan beroepsvoorlichting. Met de coördinatoren van de
beroepsopleiding SENATI gaan we naar scholen waar deze organisatie presentaties houdt over
de praktijkopleidingen die ze bieden. Onder andere bestaat er bij de SENATI de mogelijkheid
om opgeleid te worden tot automonteur, elektromonteur, voedings-, landbouw-, informatica-,
kleding- en textieldeskundige. We willen kinderen op de middelbare scholen laten zien wat hun
mogelijkheden zijn. Ze hebben vaak weinig idee van een aantal beroepen die er bestaan en ook
niet van de variëteit. Ze weten dat je dokter kunt worden en iets met toerisme kunt gaan doen,
maar vaak reikt hun kennis niet veel verder dan dat. Het is belangrijk dat ze weten welke
mogelijkheden er bestaan. HoPe wil hen daarbij helpen.”

Projectbezoek Ternura
Ternura is een driejarig onderwijsprogramma
dat HoPe uitvoert in samenwerking met het
Peruaanse Ministerie van Onderwijs en collega
NGO Plan Internacional. Het doel is de
ondersteuning van de algemene ontwikkeling
van kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. In
totaal nemen meer dan 100 onderwijsinstellingen deel aan het programma. De
ervaringen van Ternura zullen dienen ter
ondersteuning van het opzetten van een
regionaal ontwikkelingsprogramma voor het
jonge kind.
2016 is het laatste jaar van Ternura. Er zal geen
vervolg zijn. Maar er zijn wel mooie resultaten en een onderwijsvoorstel waar de DREC, de
regionale afdeling van het Ministerie van Onderwijs, belangstelling voor heeft. Tijdens de
uitvoering van de tweede fase van het project, 2014 tot eind 2016, ligt de nadruk op
intercultureel onderwijs, gelijke behandeling van jongens en meisjes en nieuwe
onderwijsstrategieën. Het belang van deze thema´s wordt in het onderwijsvoorstel uitvoerig
beschreven en het is aannemelijk dat deze thema’s opgenomen zullen worden in toekomstige
onderwijsprogramma´s. Het werk van Ternura is zeker niet voor niets geweest.
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HoPe vrijwilligster Anja Eppingbroek was van 22 april t/m 8 mei jl. in Peru.
Samen met Mieke en HoPe medewerker Julio heeft ze o.a. ook scholen bezocht in de provincie
Chumbivilcas, scholen die deelnemen aan het Ternura-programma, maar ook scholen die niet
deelnemen aan Ternura. Dit om het verschil te zien tussen de betreffende scholen, wat
natuurlijk wel erg interessant is. Al snel viel toch het ontbreken van structuur op en de soms
grotere wanorde qua inrichting van de lokalen. Tijdens de gesprekken was er een duidelijke
hulpvraag vanuit de leerkrachten en toonden zij wel degelijk interesse in het Ternuraprogramma. Dit alles zal later binnen HoPe besproken worden, net als de resultaten van het
overleg dat gevoerd is met de verschillende regionale onderwijsinstanties van de districten
Cusco en Chumbivilcas.
Anja heeft ook een aantal van de scholen bezocht waar ze vorig jaar de leerkrachten heeft
begeleid in het verbeteren van het klassenmanagement en waar ze samen met hen structuur
heeft gebracht in de inrichting van de klaslokalen. Natuurlijk was ze erg benieuwd hoe de
situatie intussen was en naar de ervaringen van de leerkrachten. Het was erg goed om meer
rust en werkplezier te zien bij de leerkrachten én de kinderen en om te zien dat de
doorgevoerde veranderingen stand hebben gehouden en voor verbeteringen hebben gezorgd.
Samen met collega’s van HoPe heeft ze tevens observaties gehouden op deze scholen om de
ontwikkeling van de competenties van de leerkrachten en het sociaal welbevinden van de
kinderen in kaart te brengen en te evalueren. Voor een aantal scholen hebben ze na het bezoek
meteen nieuwe lesmaterialen ingekocht en een paar dagen later aan hen uitgereikt, met de
daarbij behorende adviezen/ideeën voor het gebruik van deze materialen. Op diverse scholen
hebben ze aan alle kinderen rode truien uitgedeeld die gebreid zijn door de vrouwengroep van
Racchi. De komende periode zal het erg koud worden en dan is het maar wat fijn dat de
kinderen een extra warme trui aan kunnen trekken die qua kleur prachtig past bij hun originele
kleding.
Er zijn 100 scholen die participeren in het Ternura II programma. Anja heeft er nu slechts een
aantal kunnen bezoeken in deze twee weken. Het is een hele klus om alle scholen de nodige
begeleiding te geven, iets wat alleen met heel veel inzet van HoPe gerealiseerd kan worden. Ze
vindt het geweldig om te zien dat het goed gemotiveerde team van HoPe Peru er alles aan doet
óm het gerealiseerd te krijgen. Hierbij was en is natuurlijk de ondersteuning door de
werelddocenten van Edukans ook heel belangrijk.

Nieuwe directeur en nieuwe bestuursleden
Graag willen we u laten weten dat HoPe Peru per 1 januari 2016 een
nieuwe directeur heeft in de persoon van Mieke Weiffenbach (zie foto).
De vorige directeur, Nayruth Triveño Anaya, heeft ontslag genomen,
na zes jaar de functie van directeur te hebben vervuld. In nauw overleg
met HoPe NL heeft HoPe Peru ervoor gekozen om Mieke Weiffenbach
per januari 2016 als interim-directeur aan te stellen.
Bij HoPe Nederland zijn onlangs twee nieuwe bestuursleden gestart. Sjanna Bosma heeft Kees
Pikaar opgevolgd als penningmeester. Chiara Somers is benoemd tot algemeen bestuurslid. Ze
hebben allebei tijdens een reis door Peru kennis gemaakt met de werkzaamheden van HoPe.
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