
 

 

 

Nieuwsbrief El Fuego september 2013 

 

Dit is de 19e nieuwsbrief van Stichting El Fuego. 

 

Momenteel is onze organisatie volop in beweging! 
Alle beslissingen worden zorgvuldig en weloverwogen genomen. Er 
zijn verschillende processen gaande die veel tijd en aandacht 
vergen. Wij hechten grote waarde aan transparantie richting onze 
donateurs. Daarom willen we via deze nieuwsbrief zoveel mogelijk 
duidelijkheid scheppen rondom een paar grote ontwikkelingen 
binnen El Fuego. 

  

 

Nieuwe functie Judith 

 
Begin 2013 heeft Judith bij het bestuur aangegeven te willen 
stoppen als projectcoördinator. Het bleek steeds lastiger het 
projectcoördinatorschap en de overige taken binnen El Fuego te 
combineren met haar eigen bedrijf en haar gezin. Met pijn in haar 
hart heeft zij besloten haar coördinerende rol neer te leggen. 
Judith blijft uiteraard verbonden aan El Fuego: naast een 
adviserende functie zal zij zich vanaf volgend jaar meer toeleggen 
op de fondsenwerving. Eerst wacht een gezinsuitbreiding….. 
 
Judith kijkt met voldoening en vol trots terug op haar periode als 
projectcoördinator, zoals blijkt uit de mail die zij in februari dit jaar 
naar alle vrijwilligers van El Fuego stuurde: 'Vol passie & ambities is 
Stichting El Fuego eind 2005 opgericht door Geert, Heleen, Mirjam, 
Sabien en mijzelf. Ons werk ging in januari 2006 in Cusco van start. 
Inmiddels is dit alweer ruim 7 jaar geleden……. Soms lijkt het de 
dag van gisteren… De afgelopen 7 jaar heb ik tijdens mijn 10 
bezoeken aan Peru schitterende avonturen beleefd! El Fuego is 
inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 20 
vrijwilligers en 15 Peruaanse medewerkers die parttime of fulltime 
op de loonlijst staan. El Fuego heeft vier projecten opgezet 
waarvan er 2 succesvol zijn afgerond. We hebben tot nu toe meer 
dan 500 kinderen kunnen helpen. Een schitterend resultaat tot nu 
toe! 
 
Het bestuur en alle vrijwilligers bedanken Judith voor de enorme 
prestaties die zij, in samenwerking met alle vrijwilligers en 
Peruaanse medewerkers, voor El Fuego heeft verricht. 

  

 

Nieuwe mensen, nieuwe functies 

 

De afgelopen maanden is het bestuur druk bezig geweest 
passende oplossingen te zoeken voor alle taken die Judith 
met veel passie en liefde deed. El Fuego ging op zoek naar 
een nieuwe projectcoördinator, die de communicatie tussen 
Nederland en onze projecten in Cusco en Ayacucho over-
neemt, maar die ook bereid is regelmatig naar Peru af te 



reizen. Wij ontkomen er niet aan om sommige taken te 
verdelen om zowel voor de korte als de lange termijn een 
oplossing te vinden. 
De geplaatste vacature projectcoördinator leverde 
voldoende respons op: met twee serieuze kandidaten zijn er 
al meerdere gesprekken gevoerd. 
Maartje de Boer zet zich (momenteel) in als vertaalster 
Spaans en Annelies Koop zal via Skype de contacten met Peru 
op afstand onderhouden, totdat de vacature project-
coördinator definitief is vervuld. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit niet lang meer zal 
duren. 
In de volgende nieuwsbrief komen wij hierop terug. 

  

 

Comedor Ayacucho en aardappelschilproject 

 
In september 2008 werd de Comedor geopend: een goedkoop 
huiskamerrestaurant waar kinderen voor een klein bedrag een 
goede maaltijd kunnen genieten. Sinds de opening zijn er 
duizenden “kindmaaltijden” genuttigd. El Fuego stond al die jaren 
garant voor het exploitatietekort. Een van onze ambities was dat 
de kokkinnen de Comedor na 4 jaar als “eigen bedrijf” konden 
voortzetten en zodoende financieel onafhankelijk van El Fuego 
zouden zijn. Om voor de Comedor extra (blijvende) inkomsten te 
generen, zijn vele acties ondernomen zoals cateringopdrachten en 
de productie van geschilde aardappelen voor andere restaurants 
(aardappelschilproject). 
Dit laatste project hebben wij onlangs helaas moeten stopzetten. 
Wij werden geconfronteerd met onverwachte tegenslagen, zoals 
nauwelijks oplosbare productieproblemen, enorme stijgingen van 
de inkoopprijs welke niet konden worden doorberekend en helaas 
ook onbetrouwbare afnemers. 

  

 

In de afgelopen 4 jaar is er ontegenzeggelijk veel bereikt. 
Honderden kinderen hebben uitstekende maaltijden genoten en 
de moeders hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt van 
werkloos en/of analfabeet tot zelfstandige restaurantmanagers.  
De Comedor blijkt een veilige haven voor kinderen, waar ze met 
een gerust hart kunnen verblijven. Echter, wij zijn er nog niet! 
Daarom hebben wij onze doelen bijgesteld.  
In overleg met de kokkinnen hebben wij gekozen voor een 
versnelde verzelfstandiging: de moeders runnen vanaf 1 oktober 
a.s. de Comedor grotendeels voor eigen rekening en risico.  
El Fuego vergoedt gedurende een kleine 2 jaar enkele kosten-
posten (huur, boekhouder), coacht het verdere proces en koopt 
voor de kinderen maaltijden tegen de normale prijs (afname 
garantie). Deze vergoeding zal geleidelijk afnemen. 
Positief is dat alle kokkinnen er vol voor willen gaan. Ook zij 
hebben ideeën over hoe één en ander moet worden ingevuld. Die 
ideeën en plannen worden nu verder uitgewerkt met onze 



penningmeester Henk van Heuveln, die op dit moment ter plaatse 
is in Ayacucho. 
Over de stand van zaken en de ervaringen van Henk informeren wij 
u graag in de volgende nieuwsbrief. 
 
Voor meer informatie over Stichting El Fuego verwijzen wij u naar 
de website: www.el-fuego.nl of de facebookpagina https://nl-
nl.facebook.com/stichtingelfuego. 
 
 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
 
Namens het bestuur, 
 
Henriëtte Hoorn (secretaris) 

 

 Mocht u het niet op prijs stellen om berichten via e-mail te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. 
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