Januari 2017
Samen verder in 2017
Het nieuwe jaar is gestart. Er is vorig jaar veel
gebeurd bij HoPe Peru en HoPe Nederland. Ook
dit jaar staat er weer veel op het programma. In
deze nieuwsbrief vertellen we u hierover.
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 email.
Hartelijke groet,
Bestuur Stichting HoPe Nederland en directie
Stichting HoPe Peru

Aan de onbekende donateurs
Ook de afgelopen periode ontvingen we op onze
bankrekening een groot aantal giften waarmee wij
projecten draaiend konden houden of nieuwe
projecten konden beginnen. In een aantal gevallen
weten we van wie deze donaties afkomstig zijn.
Met deze donateurs konden we contact opnemen om hen te bedanken. Er zijn echter ook
donateurs waarvan we het adres niet kunnen achterhalen. Vroeger kon dat wel via de gegevens
van de bank, nu niet meer. Ook hen zouden we persoonlijk willen bedanken, ook hen zouden
we op de hoogte willen stellen van het wel en wee van het werk van HoPe, opdat ze weten wat
we met hun geld doen.
Het kan zijn dat deze mensen het voldoende vinden om af en toe een nieuwsbrief te krijgen –
als zij daarop geabonneerd zijn. Als er mensen zijn die prijs stellen op een meer persoonlijk
bericht, kunnen ze via contact@stichtinghope.org laten weten dat ze een gift hebben
overgemaakt en dat ze graag een bevestiging van ontvangst willen. We reageren dan altijd.
Op dit moment danken we de onbekende donateur via deze weg heel hartelijk voor zijn/haar
donatie. We hopen u te leren kennen.

Jongeren in Racchi
Racchi is een gemeenschap een uurtje rijden vanaf Cusco op de weg naar Urubamba. Een
uurtje rijden, dat is voor onze begrippen vlakbij!
HoPe is al lang bekend in Racchi. Het is de plek van de 'Vrouwengroep'. Oorspronkelijk kwam
de groep bij elkaar om met elkaar te praten over de problemen van de gemeenschap en op zoek
te gaan naar oplossingen. Dankzij dit initiatief is bijvoorbeeld het alcoholprobleem aangepakt.
Momenteel komt de groep wekelijks bij elkaar om mooie spullen te maken voor de verkoop in
een paar standjes langs de weg tussen Cusco en Urubamba.
Kort geleden kregen wij het verzoek van jongeren uit Racchi of we op de zondagen samen met
en voor hen activiteiten zouden kunnen organiseren. Deze vraag onderzoeken we op dit
moment samen met een psycholoog en een jongerenwerker van de gemeente Cusco. We
hebben niet meteen 'ja' gezegd omdat we merken dat jongerengroepen nu heel andere

behoeftes hebben dan jaren terug. Het gaat nu om meer dan uitsluitend vermaak en
beziggehouden worden. Een uitdaging voor ons! Hoe zorgen we ervoor dat de groepen en de
activiteiten meegaan met de tijd?
Als we doorgaan met deze groep
zullen we op de eerste plaats de
kinderen en jongeren splitsen.
Tijdens onze eerste bezoeken
merkten we dat de jongere kinderen
vragen om o.a. muzieklessen en
puzzels en een kerstvoorstelling
willen
voorbereiden.
De
adolescenten hebben meer serieuze
vragen. Ze willen leren om sociaal
vaardig te worden, niet bang te zijn
om in het openbaar te praten. Ze
vragen om advies en hulp bij het
starten van een eigen zaak. Het
nieuwe vliegveld wordt vlakbij
Racchi gebouwd en de verwachting
is dat, als dat er eenmaal is, de
werkgelegenheid een enorme duw
zal krijgen - vraag is wel wanneer het vliegveld klaar zal zijn - het werk lijkt stil te staan.
De vragen van de kinderen en van de adolescenten nemen we serieus. Vooral die van de
tweede groep vinden we heel belangrijk. Die vragen laten zien dat er nagedacht wordt over de
toekomst. Samen met de psycholoog en de gemeente zijn we op zoek naar manieren om de
jongeren hierin te begeleiden. Heeft het zin, bijvoorbeeld, om een workshop 'Hoe start je een
bedrijf?' op te zetten.
De psycholoog vindt het, net als wij, belangrijk om ook aandacht te besteden aan het thema
zelfwaardering. Indirect wordt hier door de jongeren zelf ook om gevraagd: “We willen leren
sociaal vaardig te worden en niet bang om in het openbaar te praten”.
Het is nog niet duidelijk hoe we het programma vorm gaan geven, maar er zijn goede ideeën en
er wordt nagedacht over de uitvoering.

Taallessen in Urubamba
De jongeren die met een beurs van HoPe in Urubamba
studeren krijgen vanaf september elke zondag
Spaanse en Engelse lessen. De Spaanse lessen
worden verzorgd door een docent, de Engelse lessen
door één van onze vrijwilligers. Een zwaar programma
dat veel vraagt van de studenten: van acht tot twaalf
Spaans, en van één tot vijf Engels. De gewone studie
neemt door de week veel tijd in beslag. Daarnaast
moeten de studenten in de avonduren en in het
weekend geld verdienen voor hun levensonderhoud.
Ze werken in restaurants, hotels, winkels, in de bouw,
of op het land. Elke kans om wat extra´s te verdienen
wordt aangepakt. Keihard werk meestal, soms tot diep
in de nacht, voor een hongerloontje. Met de zondagse
taallessen erbij blijft er nauwelijks tijd over voor
andere dingen. Ook het bezoek aan familie schiet er
vaak bij in. Desondanks komen de studenten op
zondag naar de lessen. Ze snappen dat hun kans op
een baan groter is als ze zich goed verstaanbaar kunnen maken.
De jongeren uit de groep hebben een grote taalachterstand. Quechua is hun moedertaal. Dat is
de taal die ze vanaf hun geboorte horen en leren spreken. En ook al is Spaans op school
verplicht, vaak is de kwaliteit van die lessen slecht. Het Spaans dat ze kennen als ze van de
middelbare school komen is meestal doorspekt met Quechua, ´Moteo´ wordt dat genoemd, en
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het is één van de belangrijkste redenen waarom ze buiten hun eigen gemeenschap worden
uitgelachen en gediscrimineerd. Met een gedegen kennis van het Spaans zal dit afnemen en
uiteindelijk hopelijk verdwijnen, wat natuurlijk een enorme positieve weerslag kan hebben op
zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde.
Engels is een verplicht vak op de middelbare school, maar het niveau van de lessen is bijzonder
laag. Toch kiest een aantal van de jongeren die de middelbare school afronden voor de
beroepsopleiding Toerisme. Begrijpelijk als je ziet hoe belangrijk toerisme is voor de regio.
Maar als je geen Engels spreekt kun je een goede baan in deze sector op je buik schrijven. Hoe
ouder je wordt hoe moeilijker het is om een andere taal goed te leren spreken. Daarom denken
we nu na over de mogelijkheid om al op de middelbare school in Patacancha met Engelse
lessen te beginnen. We zouden daar vrijwilligers voor kunnen vragen. Het is belangrijk om van
te voren een goed en gestructureerd lesprogramma in elkaar te zetten. Vrijwilligers hebben
vaak heel goede bedoelingen maar zijn niet altijd opgeleid voor dat wat we van hen vragen. We
zullen hier meer aandacht aan besteden.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door Share4More, een onderdeel van de Rabobank
Foundation.

25 jaar HoPe gevierd met Koninklijke Onderscheiding voor
Tineke Griffioen
Op zaterdag 8 oktober vierde de stichting HolandaPeru, ook bekend als stichting HoPe, haar 25 jarig
bestaan. Onder de ongeveer 150 vrienden van de
Stichting was ook burgemeester Bert Berghoef van
de gemeente Aalten aanwezig. Hij voerde aan het
begin van de bijeenkomst het woord en bleek een
Koninklijke onderscheiding voor één van de
oprichters bij zich te hebben.
Aalten kan gezien worden als de bakermat van de
stichting, zo betoogde de heer Berghoef.
Vanuit Aalten gingen Walter Meekes en Tineke
Griffioen ruim 25 jaar geleden op avontuur.
Zij kwamen terecht in Cusco, Peru. Zij zagen daar de erbarmelijke omstandigheden waarin een
groot deel van de bevolking moest leven. Toen enkele Peruanen hen vroegen of ze hen niet
konden helpen, besloten ze daar aan het werk te gaan. Samen gingen ze aan de slag in de
achterstandswijken in Cusco: ze richtten een gaarkeuken in, legden met de bevolking
waterleidingen en riolering aan, bouwden schooltjes en deden nog veel meer. Samen hebben
zij Stichting HoPe opgericht. Hun belangrijkste uitgangspunten waren: "Je kunt alleen iets voor
anderen betekenen als de anderen je vragen of je hen wilt helpen" en “als je iets wilt presteren,
kun je het nooit alleen”. Ze hebben dan ook heel veel mensen gevonden die hen
ondersteunden. Op voorbeeldige wijze motiveerden zij de bevolking om hun situatie met
beperkte steun van buitenaf zelf te verbeteren. En, naar is gebleken, met succes.
De burgemeester riep vervolgens Tineke naar voren. Hij karakteriseerde Tineke als een sterke
vrouw, een ware inspirator voor mensen om haar heen. Zulke mensen zijn van groot belang
voor de samenleving, lokaal en mondiaal. Tineke heeft mensen in staat gesteld om hun lot in
eigen handen te nemen. Ze heeft zich hiervoor ingespannen, maar ze heeft ook vele anderen
geïnspireerd. Een vrouw van goud, volgens de burgemeester. "Een gouden onderscheiding
bestaat helaas niet, daarom heeft de Koning er voor gekozen om je te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau." De burgemeester concludeerde: “Wat wordt dit jou gegund!”. Na het
opspelden van de versierselen en de overhandiging van een mooie bos bloemen liet Tineke in
korte bewoordingen weten dat ze ontzettend verrast was. Ietwat geëmotioneerd sloot zij af met
de woorden: "Dank je Wel”. De aanwezige HoPe-vrienden gaven haar een ovationeel applaus.
Het bestuur van Stichting HoPe Nederland feliciteert Tineke van harte met deze onderscheiding.
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Biblioteca
De Biblioteca Kallpanchis ziet er weer een stuk beter uit, meer uitnodigend en kindvriendelijker,
nu het dak is gerepareerd en de binnenkant geschilderd in frisse, vrolijke kleuren. Toch blijft het
een wat koude en enigszins vochtige ruimte met gebrekkige sanitaire voorzieningen. Maar
niemand die daarover klaagt. De kinderen komen graag, je merkt dat ze opgetogen
binnenkomen. De sfeer is prettig, de docenten begeleiden de kinderen na schooltijd in rustige
groepjes. Het is leuk om te zien hoe geconcentreerd de kinderen aan het werk zijn. Natuurlijk
zijn er af en toe ook meer chaotische momenten, maar al met al kun je merken dat de Biblioteca
Kallpanchis, dankzij onder andere de inzet van hoofddocent Maribel, een goedlopend en
professioneel project is. De kinderen krijgen hier de ondersteuning bij hun huiswerk die ze thuis
door allerlei problemen (armoede, alcoholisme, alleenstaande ouders, agressie) niet hebben.
Daarnaast kunnen ze hier gebruik maken van computers en internetverbinding – ook dat is er
thuis lang niet altijd.
Een heel leuke bijdrage aan het geheel zijn de boeken en boekenkasten van My Book Buddy.
MBB is een kleine Nederlandse stichting die fondsen werft om scholen in minder ontwikkelde
gebieden van boeken te voorzien. Speciaal hiervoor is een klein kamertje ingericht met een
leestafel en een kleed op de grond met kussens waar de kinderen ontspannen kunnen lezen. Dit
blijkt een geliefde afdeling. De kinderen moeten op hun beurt
wachten en mogen dan twintig minuten een boek lezen dat ze
zelf uitkiezen. Vaak willen ze langer blijven.
De gemeente is onder de indruk van het werk in de Biblioteca
en heeft een mooie ruimte op het oog voor een vergelijkbaar
project, ook in een achterstandswijk van Cusco. Met hulp van
HoPe is het de bedoeling dat hier een nieuwe Biblioteca komt.
Ter verduidelijking: het gaat niet om een bibliotheek zoals de
naam doet vermoeden, maar voornamelijk om begeleiding bij
het maken van huiswerk. Het plan voor de nieuwe Biblioteca
bestaat al maanden, maar tot nu toe blijft het wachten op de
afronding van administratieve procedures bij de gemeente.
Als dat eenmaal gerealiseerd is kunnen we verder.

Bestuurswisselingen
Lange tijd was Jorge Chavez T. bestuurslid van HoPe NL. Wegens drukke werkzaamheden, in
combinatie met zijn rol als vader van een energiek gezin, heeft hij het bestuur verlaten.
We zullen zijn bestuurlijke inbreng missen. Hij heeft gelukkig beloofd betrokken te blijven als
vrijwilliger. We danken Jorge hartelijk voor zijn inbreng en wensen hem alle goeds, thuis en in
zijn werk.
We heten Carmen Banda en ook Kees van Ginkel hartelijk welkom in ons bestuur. Dit echtpaar
uit Ede heeft tijdens een reis door Peru kennis gemaakt met de werkzaamheden van HoPe.
We prijzen ons gelukkig dat we in de persoon van Carmen Banda weer een deskundige uit Perú
in ons bestuur kunnen verwelkomen, zodat hier duidelijk sprake is van een “Peruaanse wissel”.

Colofon
Fundación Holanda – Peru
Walter Meekes, Cusco, Peru
E-mail: waltermeekes@fundhope.org
Stichting HoPe Nederland
Ineke de Graaf
Bijsterveldenlaan 63, 5045 ZX Tilburg
Tel +31 (0)6 208 57 278
E-mail: contact@stichtinghope.org
Kamer van Koophandel Oost-Brabant,
nr.17151364
ANBI rangschikking, nr. 8148 45 873
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