
 

 

 

Nieuwsbrief El Fuego april 2014 

 

Dit is de 21e nieuwsbrief van Stichting El Fuego  

 

Met deze 21e nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen 
van enkele nieuwsfeiten rondom stichting El Fuego. 
 
Onze projectcoördinator Maartje de Boer is sinds een week weer 
terug in Nederland. Zij heeft voor de tweede keer enkele maanden 
doorgebracht in Peru. Hier bezocht zij onze projecten in Ayacucho 
en Cusco. 
Maartje heeft in de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt en 
heel veel voor ons gedaan. 
Als bestuur spreken wij hiervoor onze grote dank en waardering uit. 

  

 

Comedor El Fuego  

 
Zoals u vorig jaar in onze 19e nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is 
ervoor gekozen om de Comedor El Fuego versneld te laten 
verzelfstandigen. Daardoor zijn de kokkinnen commerciëler gaan 
denken en zijn zij meer baten- en kostenbewust. En stichting El 
Fuego koopt ‘kindmaaltijden’ bij hen in! 
 
Maartje heeft in de afgelopen maanden, samen met onze andere 
projectcoördinator Annelies Koop, de moeders geholpen verschil-
lende stappen te zetten die bijdragen aan deze verzelfstandiging. 
Uiteraard vergt dit proces tijd en energie. 
De eerste resultaten zijn bemoedigend. Wij hebben er veel 
vertrouwen in dat het doel gehaald zal worden en de Comedor 
uiteindelijk zelfstandig zal kunnen draaien. 

  

 

Tandartsenproject  
 

Net als in november 2012, hebben enige weken geleden enkele 
tandartsen weer een bezoek aan de Comedor gebracht.  
Dit miniproject is een samenwerking tussen de Nederlandse 
stichtingen El Fuego en INTI. 
 
Er zijn in totaal 235 gebitten behandeld! De nodige gaatjes zijn 
gevuld en rotte tanden en kiezen zijn getrokken. Uiteraard kregen 
de kinderen pijnstillers en/of ontstekingsremmers mee naar huis. 
Alle kinderen kregen weer poetsvoorlichting en een 
fluorbehandeling. Sommige kinderen kregen een extra preventieve 
behandeling om hun tanden te versterken en gaatjes in de 
toekomst te voorkomen. Na hun tandartsbezoek mochten de 
kinderen een tandenborstel en tandpasta naar huis meenemen. 



Er is door de tandartsen hard gewerkt en ook Maartje heeft hier 
haar steentje aan bijgedragen. 
Het was een geslaagd bezoek! 

  

 

Zesde verjaardag Comedor  

 

Comedor El Fuego bestaat 6 jaar! Uiteraard is dit heugelijke feit 
gevierd, samen met de kokkinnen, kinderen en de vaste volwassen 
gasten. De volwassenen werden getrakteerd op een heerlijke lunch, 
typisch Peruaanse pollo a la brasa, met als ‘toetje’ een 
huisgemaakte Piña Colada. De kinderen schoven ook aan tijdens 
deze drukbezochte lunch en aten gezellig mee. 
 
’s Middags werd het een echt Peruaans kinderfeest, met veel lawaai 
en een overvloed aan suiker en kleurstoffen. De kinderen bleven 
toestromen toen zij de muziek uit de boxen hoorden komen.  
Ook de ingehuurde clown deed goed zijn best en liet minstens 60 
kinderen moeiteloos anderhalf uur lang zingen en springen. Bij het 
uitdelen van de taart en gelatina’s werden de kinderen uitzinnig. 
Het was al met al een geslaagde ‘verjaardag’. 

  

 

Onderwijsproject Cusco  
 
Maartje is ook in Cusco geweest, waar zij zowel het opvanghuis 
voor meisjes als jongens bezocht heeft. In het meisjeshuis heeft zij 
de leraressen Agripina en Katia ontmoet. In het klaslokaal op zolder 
van het meisjeshuis, geven zij de meisjes elke schooldag huiswerk-
begeleiding en aanvullend onderwijs. Dit om de leerachterstand van 
de meisjes te verkleinen. 
De lonen van de leraressen worden door Stichting El Fuego betaald. 
Ook stelt El Fuego geld beschikbaar voor schoolmaterialen, fruit, 
medische zorg, persoonlijke hygiëne en materialen als bedden en 
matrassen. 
 
Wegens omstandigheden is het opvanghuis voor jongens verhuisd 
naar een andere locatie. Deze locatie is ver weg buiten de stad en 
hoog in de vallei. Door de zeer moeilijke bereikbaarheid is het een 
logistieke uitdaging om het onderwijsproject te kunnen 
continueren. Wij zien dit als een groot probleem, omdat wij het van 
belang vinden dat ook de jongens huiswerkbegeleiding en 
aanvullend onderwijs krijgen. 
Als stichting zullen wij de komende tijd gaan onderzoeken of wij 
een passende oplossing kunnen vinden, waardoor ook de jongens 
kunnen blijven deelnemen aan het onderwijsproject. Hierover later 
meer. 
 
 
 
 

  



 

Bezoekt u ook onze website www.el-fuego.nl of onze facebook 
pagina https://nl-nl.facebook.com/stichtingelfuego  
En u weet: 
uw donatie wordt zeer goed besteed en is altijd welkom op: 
IBAN: NL11 ABNA 0497 5980 43 ten name van St. El Fuego, 
of via https://www.justgiving.nl/nl/charities/336-stichting-el-
fuego waarin diverse themapagina’s zijn opgenomen. 
 
Met hartelijke groet, 
mede namens het bestuur 
 
Geert Wiegant 
voorzitter 

 

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