
Blog nr. 3 Het einde van de reis, maar niet het einde van de samenwerking  

– Impressie van de werkzaamheden in Ayacucho 

 

Deze blog gaat letterlijk de hele wereld over; beginnend op el aeropuerto de Lima, vervolgens via 

Madrid naar Amsterdam- Groningen. Zoals jullie op Facebook hebben kunnen volgen, is er ook in 

Ayacucho de afgelopen maand van alles gebeurd. Hierbij een weergave van mijn indrukken van ons 

project in Ayacucho. Toen ik de Mamas voor het eerst ontmoette, ervoer ik een bepaalde verlegenheid 

bij ze. Tegelijkertijd merkte ik de waardering en de dankbaarheid die ze ervaren voor El Fuego en met 

name voor onze oprichtster Judith 

Wiegant. Er is mij (ook in Cusco) vaak 

gevraagd muchos abrazos (veel knuffels) 

en saludos con amor (lieve groeten) aan 

haar over te brengen. De ontwikkelingen 

in Ayacucho zijn als volgt: sinds vorig jaar 

is het programma “Qali Warma” vanuit de 

overheid opgericht, onder andere in 

Ayacucho. Dit programma houdt in dat de 

kinderen van de onderbouw een gratis 

ontbijt en lunch krijgen op school. Dit is in 

principe positief, er wordt vanuit de 

overheid gewerkt aan het bestrijden van 

armoede en honger. Maar het zorgt er ook 

voor dat het verwezenlijken van ons doel 

– kansarme kinderen kansrijker maken – deels door de overheid wordt overgenomen. De afgelopen 

tijd kwamen er steeds minder en minder kinderen. Het gemiddelde ligt op dit moment op zes kinderen 

per dag. Het bestuur heeft hierover gesproken en is tot de conclusie gekomen dat er íets moet 

veranderen. Óf we moeten op een andere manier proberen kinderen te helpen- want er zijn genoeg 

kinderen die hulp nodig hebben!- óf we bouwen onze samenwerking met de Mamas af - en de 

Comedor blijft bestaan als commercieel restaurant. Toen ik de individuele gesprekken voerde met de 

Mamas, bleek dat ze zich hier zorgen over maakten: ‘Gaat de jarenlange samenwerking stopgezet 

worden?’. Echter heeft de boekhoudster Margot een nieuw plan bedacht: het programma “Qari 

Warma” bestaat voor de kinderen van de primaria, maar niet voor de secundaria. Er is dus een niche! 

En wie kan dit beter opvullen dan de Mamas. Het idee is om colegios in Ayacucho aan te spreken en 

hiermee een samenwerking aan te gaan. Het is een bijkomend voordeel dat de Comedor op deze 

manier meer naamsbekendheid krijgt in Ayacucho. Een fantastisch plan, zo vinden ondergetekende en 

het bestuur van Nederland. Zij hebben besloten om dit project een jaar de tijd te geven zich te 

ontwikkelen. Wanneer het voldoende kinderen oplevert, zullen wij verbonden blijven aan de Comedor. 

Op het moment dat ik dit aan de Mamas vertelde, kreeg ik een enorme omhelsing en werd de 

Onze Mamas: Magali, Pelaya & Sabina 



opluchting uitgesproken. Ze zijn ontzettend dankbaar voor wat El Fuego voor hen en hun families heeft 

gedaan. Ondanks dat het hun eigen Comedor is, heeft El Fuego de basis gelegd, de grond van waaruit 

de Mamas verder kunnen groeien.  Ook hebben we in 

groepsverband gesproken over de voortgang van de Comedor 

en de samenwerking met El Fuego. De dames zijn zich ervan 

bewust dat er iets moet veranderen en gaan hier hun best voor 

doen. Daarnaast heb ik een opfriscursus hygiëne en gastvrijheid 

gegeven. Ook dit was weer 

een extra stimulans voor de 

dames om zich ervoor in te 

zetten steeds professioneler te worden. Een ander punt dat ter 

sprake kwam was dat de dames hulp nodig hebben. Een aantal van 

de Mamas zijn afgevallen, op dit moment werken er in de Comedor 

nog drie Mamas. Zo heeft Teofila, een van de eerdere Mamas, drie 

maanden geleden de stap gezet om haar eigen restaurant te 

beginnen. Voor de Comedor El Fuego is dit aan de ene kant ongunstig; ze zit namelijk in dezelfde wijk 

en dit zorgt voor concurrentie. Én aan Teofila verliezen de Mamas een goede kokkin. Maar we zijn ook 

van mening dat het een mooie vervolgstap is voor Teofila om haar eigen bedrijf op te zetten, haar 

leven is drastisch veranderd mede door toedoen van de inzet van El Fuego. We kunnen in dit geval 

zeker spreken van een succesverhaal! De Mamas hebben het op dit moment zodanig druk, dat ze het 

eigenlijk met zijn drieën niet redden. Gelukkig zijn er een aantal vecinas (buurvrouwen) die willen en 

kunnen bijspringen. Dit vond ik fantastisch om te zien. Deze vrouwen hebben het niet altijd makkelijk 

in de thuissituatie, maar doordat ze in de Comedor werken met de Mamas (en hun kinderen een goede 

maaltijd kunnen eten), kunnen ze even de situatie vergeten en zijn ze samen met hun 

buurvrouwen/vriendinnen. Een werk-/vriendschapsrelatie die voor beide kanten voordelen heeft. Het 

zogenaamde ‘noaberschap’ is in Ayacucho zeker aanwezig! Een belangrijke verandering tijdens mijn 

verblijf in Ayacucho was de verhuizing 

van de Comedor. Na jarenlang op 1 

locatie te hebben gezeten, hebben de 

Mamas in de benedenverdieping van 

het huis van Sabina, één van de 

Mamas, een nieuw onderkomen 

gevonden. Het had wat voeten in 

aarde om de onderhandelingen met 

de oude huisbazin in goede banen te 

leiden maar uiteindelijk is dit allemaal 

gelukt. Een nieuw lokaal met een fris 

likje verf, muziek, plantjes, nieuwe 

tafelkleedjes en een uithangbord; op 

naar nog meer gasten en natuurlijk 

kinderen om van een maaltijd te 

voorzien! Naast dat wij als El Fuego 

heel trots zijn op de Mamas; ze rooien nu al jarenlang de Comedor, wil ik ook een pluim geven aan 

Margot, onze boekhoudster. Zij is niet alleen boekhoudster, maar ook ‘maatschappelijk werkster’, 

‘motivator’ en ‘bemiddelaar’ in één. Wanneer de Mamas een probleem ervaren, op welk gebied dan 

ook, is Margot er om hen te ondersteunen, fantastisch! Al met al was mijn periode in Ayacucho – 

evenals in Cusco – heel waardevol en zinvol. Zowel op vrijwilligersgebied als op persoonlijk gebied heb 

ik zoveel fijne en warme mensen ontmoet! Van oudsher heerst het geloof in Perú dat de fotograaf een 

Ex- Mama Teofila in de keuken van haar 

eigen comedor 

De comedor van Teofila, dichtbij 

Comedor El Fuego 

Met Margot en haar schattige zoontje (sorry voor de overbelichting) 



stukje van de ziel 

afneemt op het moment 

dat er een foto wordt 

gemaakt (vandaar dat je 

als toerist niet zomaar 

een foto moet maken 

van hen in de rurale 

gebieden!). De mensen, 

het landschap, de 

cultuur, het geloof – 

Perú; het heeft een stuk 

van mijn ziel en hart 

gestolen! Het was de 

eerste, maar zeker niet 

de laatste keer dat ik dit 

prachtige land mocht bezoeken. Ik kan niet wachten om het vliegtuig terug naar Lima te pakken! Con 

amor para todos, Franciska.   

 

Eén van de 37 iglesias van Ayacucho 

 

Paasprocessie - Ayacucho 

Het mooie Plaza de Armas van Ayacucho 

Adembenemende natuur bij Huanta- Ayacucho 


