
Ten opzichte van onze start in 2008 is de

algehele situatie in de wijk waarin ons

project Comedor El Fuego ligt, in de

afgelopen jaren sterk verbeterd. Er zijn meer

voorzieningen getroffen, en er zijn wegen en

waterleidingen e.d. aangelegd. Recent zijn

de plaatselijke scholen gestart met een

programma om kinderen op school te

voorzien van eenvoudige maaltijden. Dit

programma wordt bekostigd door de

overheid met steun van o.a. Unicef. 

De ONG Circa in Arequipa beheert diverse

kindertehuizen. In een vorige nieuwsbrief

schreven wij dat aan het kindertehuis groot

onderhoud moet worden verricht en dat ons
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Dit is de 27e nieuwsbrief van Stichting El Fuego

Het is al even geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft ontvangen. In de afgelopen

maanden is er weer heel wat gebeurd. Daarom de hoogste tijd voor een update!.

Comedor El Fuego in Ayacucho

Daarmee vervalt gedeeltelijk ons doel en heeft El Fuego zichzelf deels overleefd!

Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee maar het heeft wel gevolgen voor de mama’s die de

Comedor exploiteren: er zullen minder (kind)maaltijden worden verkocht. Het 'verdien-

model' moet worden bijgesteld, nieuwe doelgroepen moeten worden ‘opgespoord’: bijv.

kinderen die niet naar school gaan. Die dreigen anders verstoken te blijven van goede

maaltijden. Anderzijds lijkt het misschien beter om de Comedor te verplaatsen naar een

nieuw ontstane achterstandswijk. Door o.a. regelmatig te skypen volgen wij de ontwikke-

lingen op de voet. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Onderwijsproject Cusco
In februari 2017 zal Franciska van Dijk ons onderwijsproject in Cusco bezoeken. De

prioriteit ligt daarbij op monitoring en het onderzoeken van toekomstkansen voor het

project en de kinderen. Ook worden mogelijkheden voor samenwerking met (lokale)

organisaties geinventariseerd en onderzocht..

Kindertehuizen Circa in Arequipa
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bestuur daarvoor in 2015 al € 15.000 heeft

gereserveerd.

Halverwege 2016 heeft het Circa bestuur

plannen voor 7 tehuizen ingediend. Het

bestuur van El Fuego heeft toen groen licht

gegeven op een (deel)projectplan voor één

van die tehuizen.

Er is een voortdurende maatschappelijke

discussie over ‘vrijwilligerswerk in kinder-

tehuizen’. Onder de noemer ‘Better Volun-

teering Better Care’ hebben (inter)nationale

NGO’s, partijen uit de kinderrechten en de

reisbranche hun krachten gebundeld om dat

vrijwilligerswerk effectiever, eerlijker en

Omdat er geen projectcoördinator van El Fuego ter plekke was, hebben we geprobeerd

om die coördinatie vanuit Nederland vorm te geven. Door middel van foto's van vóór en na

de aanpassingen wilden wij verantwoording laten doen van de werkzaamheden en de

daaraan gerelateerde kosten. Ondanks alle inspanningen van Ayschlaine Profas, die als

projectcoördinator de communicatie verzorgde, bleek deze praktische insteek niet te

werken.

In april vertrekt projectcoördinator Daan de Boer naar Arequipa. Daar zal hij het

ingediende totaalplan inhoudelijk en financieel beoordelen, zo nodig faseren en de verdere

renovatie coördineren.

In de volgende nieuwsbrief komen wij hier graag op terug.

Nieuwe projectcoördinatoren
Er is heel goed nieuws: het bestuur heeft twee nieuwe enthousiaste project-coördinatoren

gevonden: Franciska van Dijk en Daan de Boer komen ons team versterken.

Wij zijn heel erg blij en heten hen van harte welkom.

Franciska vertrekt al in februari 2017 voor 3 maanden naar Peru. Eerst zal zij het

onderwijsproject Cusco bezoeken. Als het haalbaar blijkt zal zij ook nog een bezoek

brengen aan de Comedor in Ayacucho. 

Daan de Boer reist in april af naar Arequipa en zal daar enkel maanden verblijven. Zoals

hiervoor al bericht zal Daan de renovatie van de 7 kindertehuizen nader onderzoeken en

begeleiden. 

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met nog een kandidaat voor de functie

projectcoördinator. Als bestuur willen wij meer continuïteit in ons projectcoördinatoren

beleid brengen en daarvoor een goed draaiend team samenstellen.

Nieuw (kandidaat)bestuurslid
Na ruim 7 jaar heeft algemeen bestuurslid Melanie Benus

aangegeven dat zij het bestuur van El Fuego binnenkort zal

verlaten. Wij danken haar voor haar grote inzet in de afgelopen

jaren.

Omdat door het vertrek van Melanie er een vacature zal

ontstaan, is er al gezocht naar een nieuw bestuurslid. Op dit

moment draait Geert Hoekzema zich warm om het stokje van

Melanie over te nemen.

Better Care Network Netherlands (BCNN)
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transparanter te (kunnen) realiseren.

Het belang van het kind in kindertehuizen

dient immers voorop te staan! Anderzijds

wordt de ‘vrijwilliger’ steeds kritischer bij zijn

besluit welk type vrijwilligerswerk te doen.

Vanwege o.m. de voortdurende discussie heeft BCNN de afgelopen jaren richtlijnen voor

uitzendende organisaties ontwikkeld. Op 28 oktober jl. organiseerde BCNN een workshop

gefocust op hoe je als organisatie de samenwerking met een kindertehuis op een zo

verantwoord mogelijke manier kunt vormgeven, ontwikkelen of loslaten. El Fuego is er

trots op dat 3 vrijwilligers aan die workshop hebben deelgenomen.

De opgedane kennis en tips zijn direct ingebracht in de werkmiddag van 11 december. 

Werkmiddag
Op zondag 11 december hebben bestuur en projectcoördinatoren elkaar ontmoet om van

gedachten te wisselen over de koers van El Fuego en om de speerpunten en

projectopdrachten voor 2017 vast te stellen. Uitgangspunten daarbij waren: de actuele

ontwikkelingen bij de lopende projecten en de opgedane kennis in de workshop van het

BCNN (zie hiervoor). Daarnaast heeft projectcoördinator Franciska haar bevindingen

gepresenteerd met betrekking tot de sociale kaart in Cusco.

CBF Erkenning

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat het Centraal Bureau

Fondsenwerving (CBF) ons vanaf 1 juli heeft aangemerkt als ‘erkend

goed doel’. Daar hoort ook een nieuw logo bij.

Dat nieuwe CBF logo ‘Erkend Goed Doel’ is het belangrijkste

communicatiemiddel om aan te tonen dat wij deel uitmaken van de door

het CBF beoordeelde goededoelen organisaties.

Bijzondere donaties

In de voorbije periode mochten wij enkele bijzondere

donaties ontvangen.

Een trouwe donateur heeft samen met enkele runners

de halve marathon van Amsterdam gelopen, plus een

fantastische marathon in Chicago! De lopers werden

gesponsord en hebben voor de renovatie van een

Circa-kindertehuis € 1.175,-- bij elkaar gelopen.

De vader van een eerdere projectcoördinator fietste

mee met ‘The Ride on Education’. Gulle gevers

sponsorden zijn fietstocht, waardoor hij   € 939,80 bij elkaar trapte voor het

onderwijsproject Cusco.

Een goede doelen stichting werd opgeheven en doneerde het overblijvende batig saldo (€

2.525,31) aan El Fuego.

Namens onze kinderen in Peru: hartelijk dank!

Zoals altijd wordt uw gift wordt zorgvuldig besteed en maakt het voor de kinderen in Peru

juist dàt beetje verschil.

Uw donatie is zeer welkom op:

BAN: NL11 ABNA 0497 5980 43 ten name van St. El Fuego.
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Deze e-mail is verstuurd aan s.buwalda@xs4all.nl.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u

zich hier afmelden.

Maar U mag natuurlijk ook doneren via de iDeal knop op onze website www.el-fuego.nl

Tot slot: de maand december is al aangebroken.

Drukke dagen liggen voor ons en het jaar 2016 ligt al bijna achter ons. Een jaar waarin wij

als stichting weer hebben geprobeerd om veel kansarme kinderen kansrijker te maken. Uw

steun en bijdrage daarbij is en blijft onmisbaar. Wij danken u daarvoor hartelijk.

Bestuur en vrijwilligers wensen u een fijne ‘feestmaand’ en ook in het nieuwe jaar houden

wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen bij El Fuego!

Namens het bestuur,

Sippie Buwalda

Verzonden met   
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