
Goed doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru  
Met de mail ‘Goede doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru’ begon het 
allemaal eind juni vlak voor mijn vertrek naar Zuid Amerika. Een week lang heb ik geld ingezameld 
zowel bij mijn collega’s van PwC, bij de JCC als bij familie en vrienden. In totaal heb ik € 2.000 
opgehaald voor de straat- en weeskinderen in Peru. Met Groningse stichting El Fuego, de stichting 
die diverse projecten voor straat- en weeskinderen in Peru uitvoert, heb ik overlegd waar het 
ingezamelde geld aan zou worden besteden. 
De keus is gevallen op het onderwijsproject in Cusco. Voor het onderwijsproject Cusco zouden de 
volgende zaken noodzakelijk zijn: 
- aanvulling bibliotheek (begroot € 500) 
- schoolspullen voor de kinderen (begroot € 1.000) 
Daarnaast heeft de stichting gevraagd of ik zorg wilde dragen voor de installatie van 
waterzuiveringsinstallaties in de kindertehuizen.  
Op 7 juli vertrok ik dan eindelijk naar Zuid Amerika. Na een maand Spaanse les in Buenos Aires en 
een maand rondreizen door Argentinië, Uruguay, Bolivia en Peru kwam ik op 1 september aan in 
Cusco. Ik had met de stichting afgesproken dat ik een maand in Peru zou blijven om vrijwilligerswerk 
te doen. Ik dacht dat vier weken veel te veel zouden zijn, maar ik had mijn tijd hard nodig! In aanloop 
naar 1 september heb ik veelvuldig contact gehad met de stichting. Zij gaven me aan waar ik op moest 
letten bij het bezoeken van de tehuizen. Kijk wat er echt nodig is! 

" "  
De eerste week stond in het teken van kennismaken. Kennismaken met mijn contactpersoon Agripina 
(de lerares die huiswerkbegeleiding geeft in de tehuizen en die wordt betaald door de stichting), de 
directeursechtparen en de kinderen van de tehuizen. Ik heb drie tehuizen bezocht (kinderen, jongens 
en meiden/tieners), heb huiswerkbegeleiding- uurtjes bijgewoond en de kinderen heel veel aandacht 
gegeven. Al gauw kwam ik er achter dat er andere zaken nodig waren dan van te voren bedacht. Ik zag 
in de tehuizen doorgezakte en doorgeroeste bedden, versleten matrassen en geen of versleten 
beddengoed. Uit navraag bleek dat ze meer behoefte hadden aan nieuwe bedden, matrassen en 
beddengoed dan aan een lading nieuwe boeken en schoolspullen. In overleg met de stichting heb ik 
toen besloten af te wijken van de oorspronkelijke planning. 



"  "  "  
In de tweede week heb ik samen met Agripina vijf nieuwe stapelbedden en zes nieuwe matrassen 
gekocht. Heel blij waren de kinderen toen we de bedden en matrassen kwamen afleveren. Voor 
opgroeiende kinderen is niets zo belangrijk als een goede nachtrust! 

"  "  "  
Daarnaast heb ik de boeken voor de bibliotheek in de tweede week aangeschaft. Deze aanvulling op 
de bibliotheek bestaat uit naslagwerken zoals encyclopedieën, informatieve boeken over Peru, 
anatomie, biologie, geografie maar ook literatuur. Zo hebben wij ‘Het dagboek van Anne Frank’ en 
boeken van Shakespeare in het Spaans gekocht. En ik heb schoolspullen gekocht. In de tehuizen 
hebben ze voor de huiswerkbegeleiding en voor de kinderen die naar school gaan onder andere 
papier, schriften, pennen, potloden en stiften nodig. Ook hebben kinderen voor de sportlessen 
sportschoenen nodig. De voorraad schoolspullen is flink aangevuld! 
In de derde week ben ik voor de aanschaf van waterzuiveringsinstallaties naar een andere stad 
vertrokken. Na een busreis van 11 uur kwam ik aan in Arequipa, de derde stad qua inwonertal van 
Peru. Bij een grote doe-het-zelf-winkel heb ik vijf installaties met filters gehaald. Genoeg voor twee 
jaar schoon drinkwater, kunnen ze eerst even vooruit! Ook heb ik beddengoed gekocht. 

" "  



  
In de laatste week heb ik de waterzuiveringsinstallaties, beddengoed en overige ingekochte spullen 
naar de tehuizen gebracht en gekeken of alle spullen die op de juiste plek terecht zijn gekomen. 
De bedden zijn in elkaar gezet en staan op de juiste plaats. 
Before                   After 

!  "  
De nieuwe matrassen en lakens liggen op de bedden. 

"  "  
De waterzuiveringsinstallaties zijn geïnstalleerd en doen het! En de boeken staan in de kast. Tijd om 
afscheid te nemen… 

"  "  




En de balans op te maken: 


De balans is op te delen in een deel voor de inrichting van het tehuis en een deel voor het onderwijsproject. 
De kosten van het eerste deel bedragen € 1.608,59 (5.256,50 soles) 
De kosten van het tweede deel bedragen € 357,69 (1.168,90 soles) 
Het overgebleven geld (€ 33,72) is overgemaakt naar de stichting. 
Ik heb genoten van mijn weken en in het bijzonder het vrijwilligerswerk in Peru. Ook heb ik met veel plezier 
samengewerkt met stichting El Fuego. Nogmaals bedankt voor jullie donaties! 
NB. Stichting El Fuego is bij de uitreiking van de Transparant Prijs (de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de 
Nederlandse charitatieve instelling met het meest inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag) net als 

Ingezameld:  euro's  Peruaanse soles 

Totaal:  €    2.000,00  S/. 6.535,58 

Uitgegeven:

Waterzuiveringsinstallaties + filters  €       480,29  S/. 1.569,50 

Matrassen  €       459,03  S/. 1.500,00 

Stapelbedden  €       428,42  S/. 1.400,00 

Lakens  €       220,33  S/.    720,00 

Boeken naslagwerk  €       150,25  S/.    491,00 

Schoolspullen  €        99,88  S/.    326,40 

Boeken literatuur  €        63,80  S/.    208,50 

Sportschoenen  €        40,39  S/.    132,00 

Tassen voor vervoer  €          3,37  S/.      11,00 

Transportkosten bedden  €          8,26  S/.      27,00 

Transportkosten installaties, filters en lakens  €        12,24  S/.      40,00 

 €    1.966,28  S/. 6.425,40 

Verschil ingezameld en uitgegeven:  €        33,72  S/.    110,18 



voorgaand jaar als tweede geëindigd in de categorie kleine fondsenwervende instellingen. Stichting Projecten 
Zuid-Afrika (SPZA) ging er met de eerste prijs vandoor.  


