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Geachte lezer, beste donateur, 
 

Vol trots kan ik jullie zeggen dat op 13 mei jl., Hemelvaartsdag, 

ons nieuwe opvanghuis is opgeleverd! Op deze bijzondere dag 

kreeg Dolores officieel de sleutel overhandigd uit handen van 

de architecte. Ze stuurde me een emotionele e-mail, waarin ze 

ons feliciteerde en bedankte voor alle steun uit Nederland en 

voor het prachtige resultaat dat we bereikt hebben. Het is bijna 

te mooi om waar te zijn!  

 

Jarenlang koesterden Dolores en ik deze droom en dankzij jul-

lie hartverwarmende steun is onze droom werkelijkheid gewor-

den. Inti Huahuacuna is in het trotse bezit van een eigen ‘thuis’, 

waardoor wij meer veiligheid en zekerheid kunnen bieden aan 

de straatverkopertjes van Cusco. Het is echt waar: de toekomst 

is aan hen, die geloven in de schoonheid van hun dromen. 
 

Graag wil ik jullie in deze nieuwsbrief laten meegenieten van 

het prachtige resultaat, dat dankzij jullie steun tot stand kwam.  

Verder kunnen jullie de verslagen lezen van enkele vrijwilligers. 

 

Na het lezen van het wel en wee van onze niños hoop ik intens 

dat jullie ons werk nogmaals kunnen steunen. 
 

Veel leesplezier, Marianne Schepers. 

 

 
    De trots van onze niños en het team van Inti Huahuacuna.  

 
 

Sleuteloverdracht 

Eindelijk is het dan zover, 

ons eigen opvanghuis is 

klaar! We kunnen het nog 

steeds niet geloven dat het 

ons echt gelukt is. Dit alles 

is ons mogelijk gemaakt 

dankzij jullie vertrouwen in 

ons werk en jullie financiële 

steun.  

 

Woorden schieten te kort 

om onze intense dank tot 

uitdrukking te brengen! 

Daarom heb ik veel foto’s 

van het huis in deze nieuws-

brief geplaatst. Ik hoop dat 

jullie aan de hand hiervan je 

een goed beeld kunnen 

vormen van de besteding 

van jullie fantastische dona-

ties.  

 

Hopelijk mogen wij voor de 

continuïteit van ons werk op 

jullie steun blijven rekenen. 

 

¡Muchas gracias! 
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De realisatie van het nieuwe opvanghuis  

Dankzij de realisatie van ons eigen opvanghuis 

kunnen wij de kinderen van Inti Huahuacuna en 

het team zekerheid en veiligheid bieden. In deze 

nieuwsbrief informeer ik jullie over de afronding 

van het bouwproject. Ik geef een specificatie van 

alle uitgaven en wat we nodig hebben voor de 

inrichting van het gebouw. Verder vertel ik met 

trots wat we aan donaties hebben ontvangen. In 

de nieuwsbrieven van juli en december 2009 

vertelde ik jullie al over de voortgang van de 

bouw. Kort vat ik die fase van de bouw nog even 

samen. 

Na een intensief onderzoek naar betaalbare 

bouwlocaties heb ik, tijdens mijn verblijf in Cus-

co in oktober 2007, een perceel grond gekocht in 

de wijk Almudena. De aankoop, inclusief kosten, 

bedroeg afgerond €.81.000. In 2008 zijn we in 

Nederland gestart met een grote wervingsactie. 

Na op weg te zijn geholpen door een bevriende 

architect Goyo is eind 2008 contact gelegd met 

architecte Blenda Rosas en is zij begonnen met 

het tekenen van de bouwplannen. We zijn in 

2008 begonnen met het verwerven van (extra) 

donaties om de nieuwbouw te kunnen financie-

ren. Gezien het benodigde bedrag gingen wij er 

medio 2008 voorzichtigheidshalve nog vanuit 

dat de bouw in 2 fasen moest worden gereali-

seerd. Uit latere berekeningen van de architect is 

ons gebleken dat het gunstiger was om de bouw 

in één keer af te ronden. De sloop- en bouwkos-

ten met inrichting werden geraamd op €.248.500. 

Het hele jaar 2008 en 2009 is er veel tijd inge-

stoken om gelden voor de bouw te verwerven. 

Met veel plezier kijken we terug op de leuke 

acties en de vele spontane reacties van mensen 

en hun betrokkenheid. Dankzij bijzonder gulle 

giften van enkele anonieme schenkers/fondsen 

konden wij begin 2009 groen licht geven om het 

gebouw in één fase te bouwen. 

 

 
De oude opstallen zijn gesloopt. 

 

In januari 2009 is begonnen met de sloop van de 

oude opstallen. Met enige vertraging, in verband 

met het verkrijgen van de benodigde bouwver-

gunningen, is op 13 juli 2009 het contract voor 

de bouw getekend en kort daarna is de bouw 

gestart. Op 23 september is de bouwploeg een 

ernstig ongeluk overkomen. Tijdens hun werk-

zaamheden is, ondanks alle voorzorgsmaatrege-

len, een scheidingsmuur van adobe van de buren 

ingestort. Dit ongeluk was een zwarte dag in de 

geschiedenis van Inti Huahuacuna. Enkele we-

ken later kon de bouw pas weer worden voortge-

zet. De bouwwerkzaamheden zijn vanaf dat 

moment vlot verlopen.  

 

 
De bouwvakkers vieren de dag van de bouw. 

 

Tijdens mijn verblijf in Cusco eind 2009 ga ik 

vaak een kijkje nemen bij de bouw. Het vordert 

geweldig en het blijft een droom om daar rond te 

lopen. Zoals te zien is op de foto’s zijn ze ook al 

begonnen met het optrekken van de muren op de 

verdieping.  

 

 
‘Opzichter’ Marianne inspecteert de bouw. 

 

Blenda doet de bouw samen met nog een andere 

architect, Kenjy, en ook hij is die middag aanwe-

zig.  
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Ik vraag hem naar zijn oordeel. Hij antwoordt 

onmiddellijk dat het ongelofelijk is dat wij deze 

grond hebben kunnen kopen, op zo´n geweldige 

plek en dan ook nog een lap grond waarop we 

een flink opvanghuis kunnen bouwen. Ook de 

ligging vindt hij voor Inti Huahuacuna geweldig. 

De wijk Almudena is iets minder gevaarlijk dan 

de wijk Zarzuela en toch zitten we tegen de rand 

van Zarzuela aan, zodat alle kinderen gemakke-

lijk naar ons kunnen komen. Ik voel weer dat 

deze aankoop een geschenk uit de hemel is. 

In januari 2010 wordt de dakconstructie aange-

bracht en in februari start men met het stukado-

ren van het gebouw en worden de pannen ge-

legd. In Peru is het gebruikelijk om het gehele 

gebouw te stukadoren. Dat is een hele klus, want 

het gaat over veel m2. Ook de adobemuren van 

de buren, die grenzen aan de patio, worden be-

handeld om een mooie uitstraling te krijgen. 

 

 
De pannen worden gelegd en de muren gestukadoord. 

 

In maart zie je de ruimtes steeds meer vorm krij-

gen. Het meeste stukadoorswerk is achter de rug. 

Er is een mooie tegelrand gemetseld aan de on-

derkant van de voorgevel en rondom de voor-

deur. In de verschillende ruimten worden tegel-

vloeren gelegd. Er worden wastafels geplaatst en 

de grote patio wordt verhard. Er is gestart met de 

betegeling van de sanitaire ruimten en de keu-

ken. 

 

 
Het pleisterwerk is bijna klaar en de tegels zijn gelegd.  

In april krijgt het gebouw steeds meer kleur en 

zijn de kozijnen en het glas geplaatst. Verder is 

op de verdieping het systeemplafond aange-

bracht. Aan de voorgevel zijn de balkonhekken 

geplaatst. Nu de ruimten steeds verder zijn afge-

werkt krijg je pas een goed beeld hoe mooi het 

gebouw gaat worden. 

 

 
De deuren worden gehangen en de ruiten zijn geplaatst. 

 

De grote patio is vooral als speelveld bedoeld. 

De kleine patio krijgt het karakter van een bin-

nentuin. De architecte heeft ervoor gezorgd dat 

er op meer plekken in het gebouw plantenhoeken 

komen.  

 

 
 

Er is ook aan wat groenplekjes gedacht. 
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Het prachtige eindresultaat 

En dan krijgt Dolores op 13 mei 2010 (Hemel-

vaartsdag) de sleutel overhandigd. Het gebouw 

ziet er fantastisch uit. Door de vele gebruikte 

kleuren is het gebouw zeer kindvriendelijk. Door 

de patio’s komt er veel licht in de lokalen. Hier 

zullen de kinderen zich dan ook zeker thuis gaan 

voelen.  

 

Om het gebouw een eigen 

identiteit te geven hebben we 

door een steenhouwer het logo 

van Inti Huahuacuna laten 

maken. 

 

Het gebouw omvat een bibliotheekruimte, een 

handvaardigheidslokaal, een spelletjeslokaal, een 

computerruimte, en nog 2 kleinere ruimten voor 

workshops. Verder is er een aparte eetzaal, een 

keuken en een ruimte voor het personeel. Er zijn 

aparte toiletruimten voor de jongens en de meis-

jes. De meeste werklokalen zijn voorzien van 

een wastafel. Het gebouw is voorzien van een 

waterreservoir, omdat er in Peru regelmatig geen 

water uit de kraan komt. In het complex is een 

speelplaats voor de kinderen, welke deels over-

dekt is. Er is verder een kleine slaapruimte voor 

de nachtwaker.  

 

Om jullie een indruk te geven van het prachtige 

eindresultaat zien jullie op onderstaande foto’s: 

de voorgevel, de hoofdingang en de grote patio. 

 

 

 
 

Enkele indrukken van de gevels. 

 

 
 

Op de volgende pagina zien jullie de speelplaats 

voor de kinderen; een blik in enkele lokalen; de 

lokalen aan de kleine patio en tenslotte de keu-

ken en sanitaire ruimten. 
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Financiële verantwoording 

De bouwkosten 

In onderstaand overzicht treffen jullie een speci-

ficatie aan van de totale stichtingskosten voor het 

opvanghuis, inclusief de verwerving van de 

grond. Bij de periodieke betalingen van Neder-

land aan Cusco hebben we te maken gehad met 

flinke koersverschillen. De werkelijke inrich-

tingskosten zijn op dit moment nog niet bekend. 

Hiervoor is uitgegaan van het eerder geraamde 

bedrag. Nu het gebouw is opgeleverd kan de post 

voor onvoorzien naar beneden worden bijgesteld. 
 

Omschrijving Begroting 
Werkelijke  

uitgaven 

A. Grond en aankoopkosten €.      80.000 €.      81.163 

B. Ontwerpkosten architect       2.130  2.250  

C. Sloopkosten 12.070  12.938  

D. Bouw- en begeleidingskosten 211.580  230.463  

E. Meerwerk  15.713  

F. Inrichtingskosten (raming) 10.650  10.650  

G.Onvoorzien (bijgesteld) 12.070  7.500  

Totale projectkosten €.    328.500 €.   360.676  

 

Toelichting: 

• De grondverwerving (A) vond in 2007 plaats 

en is in eerste instantie voorgefinancierd uit 

de reservering voor de jaarlijkse exploitatie.  

• De bouwkosten, inclusief de kosten voor be-

geleiding, (D) komen bijna €.19.000 hoger 

uit. Dit komt voornamelijk door de koersver-

schillen bij raming in juni 2008 en op het 

moment van de daadwerkelijke betaling van 

de termijnen tijdens de bouw. 

• Gedurende het werk is er meerwerk (E) nodig 

gebleken. De belangrijkste posten zijn: Extra 

stukadoorswerk muren met de buren; water-

reservoir met pomp; zwaardere kolommen 

voor hogere muren en glazen wand bij patio 

op verdieping.  

• Voor de inventaris (F) verwachten wij wel 

extra kosten, maar blijven vooralsnog van de 

eerdere raming uitgaan. We kunnen op dit 

moment voor een deel gebruik maken van de 

meubels van Zarzuela en Tica Tica. 

• De raming voor onvoorzien (G) is naar bene-

den bijgesteld omdat er al meerwerk is be-

taald. Voor nakomende kosten is een stelpost 

opgenomen.   

 

De totale stichtingskosten komen nu uit op 

€.360.676,--. Voor de bouw en inrichting, zonder 

aankoop grond, komen de uitgaven uit op bijna 

€.280.000,--.  
 

 

 

Fondsenwerving 

We zijn meteen na de aankoop van de bouwloca-

tie eind 2007 begonnen met allerlei wervingsac-

ties. Wij hebben scholen, bedrijven, particulieren 

en allerlei fondsen aangeschreven. Verder zijn er 

door onze stichtingen op diverse plaatsen in het 

land lezingen gehouden. Er waren enkele bedrij-

ven en fondsen die zeer gul hebben bijgedragen. 

Enkelen daarvan willen bewust anoniem blijven, 

hetgeen wij graag respecteren.  

Verwijzend naar onderstaande specificatie is 

ruim €.278.000,-- bij elkaar gebracht.  

  

Donaties Bedrag 

Acties met scholen en instellingen  €     25.200  

Presentaties en lezingen  €     11.005  

Acties door particulieren  €     13.071  

Bijdragen fondsen en bedrijven  €   157.147  

Donaties particulieren  €     35.565  

Meerwaardepremie Wilde Ganzen*)  €     35.350  

Totaal aan donaties  €   278.338  

*) hiervan wordt nog €.5.000 uitbetaald. 

 

Wij zijn alle donateurs ontzettend veel dank ver-

schuldigd voor hun prachtige steun. 

 

Conclusie 

Volgens bovenstaande informatie zijn we circa 

10% boven de begroting uit gekomen. De totale 

stichtingskosten bedragen ruim €.360.000,--. 

Daar staan giften en donaties tegenover voor een 

bedrag van ruim €.278.000,--. Het verschil heb-

ben wij vooralsnog gefinancierd uit de reserve-

ring voor de jaarlijkse exploitatie. Er lopen op dit 

moment nog enkele aanvragen voor met name de 

inrichting.  

 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken 

om nogmaals de noodzaak van donaties te on-

derstrepen. De Peruaanse overheid zal zeker de 

komende decennia geen middelen beschikbaar 

kunnen stellen om de niños van ons project een 

toekomst te bieden.  

Wij ramen de exploitatiekosten op €.50.000,-- 

per jaar. Het is ieder jaar weer een grote zorg om 

dit bedrag bij elkaar te krijgen. Hopelijk mogen 

wij in de toekomst dan ook nog eens een beroep 

op jullie doen. 
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Opening nieuwe opvanghuis 
Begin september zal de inauguratie van ons 

nieuwe opvanghuis plaats vinden. Voor deze 

gelegenheid vergezelt mijn man Hans mij naar 

Peru. Half augustus vertrekken we samen naar 

Lima, om eerst enkele weken door het noorden 

van Peru te trekken. Begin september hopen we 

in Cusco aan te komen en dan de opening van 

ons droomhuis mee te beleven. Het is geweldig 

dat in oktober ook het bestuurslid Dorris een 

maand naar Cusco komt om de handen uit de 

mouwen te steken. Tezamen gaan we ervoor 

zorgen dat het team en de kinderen in het huis 

van Almudena zich net zo thuis gaan voelen als 

in het wijkgebouw van Zarzuela.  

 

Eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik het wel 

een beetje benauwd krijg als ik ons mooie nieu-

we huis op de foto’s zie. Ik weet dat de kinderen 

van Inti Huahuacuna dit nieuwe huis in Almude-

na meer dan waard zijn en hard nodig hebben. 

Met het bouwen van dit huis hebben wij voor het 

Peruaanse team en de kinderen een vaste basis en 

de kans op een toekomst gecreëerd. De niños 

hebben de dagelijkse opvang in ons huis hard 

nodig, want onze steun is een van de weinige 

zekerheden die zij kennen in hun leven. Bij Inti 

Huahuacuna zijn zij veilig, en dat is voor hen 

van onschatbare waarde in hun onveilige be-

staan.  

Maar ik weet ook dat het gemakkelijker geld 

inzamelen is voor een oud, vies gebouw, dan 

voor een mooi nieuw huis. Toch zullen we ook 

voor dit huis het gas, licht en water moeten kun-

nen betalen, de activiteiten van de kinderen en de 

vergoedingen voor het team. Als we deze exploi-

tatiekosten van het opvanghuis niet kunnen beta-

len, hebben we dit huis voor niets gebouwd. Hier 

moet ik niet aan denken, want dit kan en dit mag 

niet zo zijn!! Daarom hoop ik intens dat jullie 

nog vele jaren met jullie steun de zon doen 

schijnen voor de ‘Kinderen van de zon’, zodat 

wij hen een veilig onderkomen en een toekomst 

kunnen blijven bieden in hun nieuwe huis. 

 

Gelukkig heeft het Peruaanse team ook dit jaar 

regelmatig hulp  gekregen van vrijwilligers, die 

het werk voor hen verlichtten. Graag deel ik en-

kele ervaringen van vrijwilligers met jullie. 

 

Persoonlijke ervaringen van Afke 

Spelen met water 

Marianne heeft mij gevraagd een stukje te 

schrijven over mijn ervaringen als vrijwilligster 

bij Inti Huahuacuna.  

Naast mijn werkplan, waarvoor ik met de kinde-

ren een spel heb gemaakt om hun Engels te oe-

fenen, denk ik dat één van mijn mooiste ervarin-

gen die ik met hen gedeeld heb het watergevecht 

is geweest. Dit gevecht heb ik georganiseerd 

naar aanleiding van Carnaval en was een groot 

succes bij de kinderen. Graag wil ik mijn aante-

keningen van die dag met jullie delen.  

 

 
Spelenderwijs Engels leren….. 

 

“Aankomend weekend is het carnaval. Nou ben 

ik niet helemaal thuis in de verschillende tradi-

ties rondom carnaval in Cusco, maar ik begin er 

langzamerhand toch een aardig beeld van te 

krijgen. Een groot onderdeel van het feest is het 

spelen met water. Op één februari werd hier dan 

ook het grootste watergevecht ooit geopend. Ge-

durende een maand zijn jong en oud geoorloofd 

iedereen die ze tegenkomen te trakteren op een 

‘douche’ dan wel een ‘schuimbad’. Niets ver-

moedend liep ik die dag dan ook over straat, 

toen een of andere grapjas vanuit een rijdend 

busje een enorme plens schuim naar mijn hoofd 

gooide. Raak, helaas! Voor mij was dit het start-

sein voor een enorm watergevecht bij Inti 

Huahuacuna. 

 

Het watergevecht op het opvanghuis was echt 

leuk! Rond drie uur kwam ik met drie pakjes 

waterballonnen het opvanghuis binnen. De kin-

deren begonnen gelijk de ballonnetjes te vullen. 

Rond vier uur waren de meeste ballonnen wel 

gevuld. Ik had echter besloten om tot vijf uur te 

wachten, zodat alle kinderen na het gevecht naar 

huis konden om droge kleren aan te doen. Daar-

om besloten we eerst te gaan volleyballen. Rond 

half zes, toen de wedstrijd eindelijk was beslist, 

liepen we terug naar het opvanghuis, waar een 

groot aantal jongens ons al stond op te wachten 

met emmers water. Uiteraard was ik de klos, en 

voordat ik überhaupt de ballonnen kon pakken 
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was ik al helemaal nat. Dit was dan ook het 

startsein voor een lang gevecht in de patio, tot 

grote hilariteit van Profe Flor, Natali en Josefi-

na, die veilig achter het glas stonden te schate-

ren. Na afloop was praktisch iedereen drijfnat, 

maar wel vrolijk en voldaan! Wat een lol kun je 

hebben met water!’ 

 

Mijn tijd in Cusco zal me altijd bij blijven. Het is 

buitengewoon moeilijk, maar ook heel mooi, om 

te zien hoe deze kinderen zich staande weten te 

houden en vrolijk blijven onder de soms  depri-

merende sociale omstandigheden waarin zij ver-

keren. Als vrijwilliger krijg je hun situatie niet 

altijd mee, maar de verhalen van de leidingge-

venden zeggen genoeg. 

Afsluitend wil ik het Peruaanse team, de kinde-

ren en Marianne hartelijk bedanken  voor de 

twee hele mooie maanden die ik bij Inti Huahua-

cuna  heb gehad. Ze zijn onvergetelijk geweest, 

en ik hoop ten zeerste dat ik de gelegenheid krijg 

om terug te keren en het nieuwe gebouw in zijn 

volle glorie te bezichtigen! 
 

Persoonlijke ervaringen van Annemieke 

Hoi Marianne, bij dezen stuur ik je een persoon-

lijk verslagje voor je nieuwsbrief. 

 

 
Intocht Annemieke bij de Zevenheuvelenloop. 

 

Begin 2010 heb ik de kans gekregen om voor de 

Stichting Inti Huahuacuna twee maanden te mo-

gen werken als vrijwilligster in Cusco, Peru. In 

Nederland werk ik als leerkracht op het speciaal 

onderwijs. Het geeft mij veel voldoening wan-

neer ik kinderen, vooral diegenen die het extra 

nodig hebben, bij kan staan in hun ontwikkeling. 

Voor mij is het een geweldige uitdaging, om dit 

ook te mogen ervaren met kinderen in andere 

culturen. Het is daarom een unieke kans voor mij 

om dit te mogen ervaren in Cusco, Peru. 

 

Voordat ik vertrok, ben ik bij Marianne Schepers 

op bezoek geweest, om het een en ander te horen 

over de werkzaamheden en de doelstelling van 

de stichting. Ik voelde me daar snel in thuis. Ze 

verwelkomde me hartelijk en vertelde me dat ik 

welkom ben om als vrijwilligster bij de stichting 

aan de slag te gaan. Mijn gedachten gingen ra-

zendsnel, want naast mijn werkplan met de kin-

deren wilde ik persoonlijk ook wat doen voor de 

stichting. Ik besloot voor mijn vertrek naar Peru 

de Zevenheuvelenloop in Nijmegen te gaan lo-

pen en daarvoor sponsors te zoeken. Dit heeft 

geweldig uitgepakt en er is boven mijn verwach-

ting een hoge donatie binnengekomen. Ook kon 

ik voor mijn vertrek een extra koffer meenemen, 

met spullen die voor de kinderen erg welkom 

zijn.  

 

Aangekomen in Cusco werd ik hartelijk ontvan-

gen door mijn geweldige gastfamilie. Na een 

aantal dagen wennen aan de hoogte, begon ik 

met mijn werk bij Inti Huahuacuna. Ik werd zeer 

welkom geheten door het team en de kinderen.  

Graag wilde ik gelijk met mijn werkplan aan de 

slag. Aangezien mijn Spaans in het begin mini-

maal was, had ik een project waarbij veel met de 

handen wordt gewerkt. Het werd een poppen-

kast, inclusief poppen.  

 

 
Annemieke deelt cadeautjes uit Nederland uit. 

 

Ik had een aantal voorbeelden uit Nederland 

meegenomen, en deze werden door de kinderen 

met veel enthousiasme ontvangen. Uiteindelijk 

hebben de kinderen zelf de poppen gemaakt en 

wilden ze deze graag mee naar huis nemen om 

ze aan hun ouders te laten zien. Ook werd de 

poppenkast meteen voor andere doeleinden ge-

bruikt, waaronder drama. Als afsluiting van mijn 

project heb ik op mijn laatste dag, samen met een 

teamlid en een aantal kinderen, een poppenkast-

verhaal verteld.  
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Ik wist dat ik in twee maanden niet veel kon 

doen. Maar ik wilde graag wat tastbaars achterla-

ten voor de kinderen, zodat de kinderen na mijn 

vertrek, er ook nog plezier aan konden beleven.   

 

 
De poppenkast van Annemieke volop in gebruik. 

 

Het heeft me veel voldoening gegeven dat de 

kinderen met zoveel plezier aan de poppenkast 

en de poppen hebben gewerkt. Mijn werkplan is 

daarmee boven verwachting gelukt en ik laat het 

project met een zeer goed gevoel achter. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Annemieke Borgonjen 

 

Hoog bezoek in Cusco van bestuurslid Pauke  

(verslag door bestuurslid Pauke Rouppe) 

Ons doel was een familiebezoek in Noord Ar-

gentinië, maar we hebben toch de verleiding niet 

kunnen weerstaan om een paar duizend kilome-

ter om te vliegen om Marianne in Cusco, Peru te 

gaan bezoeken. Al een aantal jaren bied ik Mari-

anne bestuurshulp hier in Nederland voor haar 

project Inti Huahuacuna en deze mogelijkheid, 

om nu zelf al haar verhalen te gaan zíen en mee 

te maken, was natuurlijk fantastisch.  

 

We werden op het vliegveld opgewacht door 

Marianne en Dolores, de eerste uit de verhalen 

om te omhelzen. Bij haar thuis kregen we een 

heerlijke lunch, werden we verlost van twee 

zware koffers met knutselspullen en begonnen 

we meteen aan het programma tegen hoogteziek-

te, veel mate de coca drinken. Daarna verplicht 

een dutje gaan doen op ons logeeradres bij Glo-

ria en Willy, twee schatten van zeer zorgzame 

gastouders, zowel voor ons als voor de vrijwilli-

gers.   

 

De volgende dag naar de wijk Zarzuela naar het 

project Inti Huahuacuna, waar we buiten al en-

thousiast door de kinderen werden begroet, zo 

schattig. 

 

 
Profe Pauke geeft tekenles aan de niños. 

 

De voorstelling die we gemaakt hadden uit de 

beeldende verhalen van Marianne klopte hele-

maal met de werkelijkheid, maar is desondanks 

toch heel overweldigend. Het is zo leuk om te 

zien dat meisjes hier ook van die giebelende 

grietjes zijn en jongens heerlijk lopen te stoeien, 

maar ondanks alle kinder-vrolijkheid  kijk je 

soms toch in een heel verdrietig, zorgelijk of 

gespannen gezichtje, naar hele vuilkorstige been-

tjes, kapotte schoentjes en gerafelde schooluni-

formpjes. 
 

Een paar middagen heb ik met de kinderen gete-

kend en Loek heeft met wat oudere jongens ge-

damd, die apetrots de overwinning binnen haal-

den. 

 

Naar de kinderen toe zijn het echt de ergste mo-

menten, dat je de taal niet spreekt. Ze kunnen je 

zo verwachtingsvol aankijken als ze je iets vra-

gen of vertellen, terwijl wij grote sufferds daar 

nog geeneens antwoord op kunnen geven. Aan 

het eind van de dag krijgen ze te eten. Eerst keu-

rig wachten bij de deur en daarna heerlijk smik-

kelen. Alles gaat schoon op, de bakjes worden 

netjes afgespoeld en ingeleverd. 
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Loek doet zijn best om te winnen met dammen. 

 

Ook viel het op hoe de groten, heel vanzelfspre-

kend, voor hun kleine broertjes of zusjes zorgen. 

Aan het einde van de dag nemen alle kinderen 

heel netjes, met een warme Peruaanse knuffel, 

afscheid van iedereen. Waarop wij ons, met onze 

westerse inslag, nog verbaasd afvragen of de 

kinderen niet opgehaald worden? Nee dus, ‘s 

avonds, al in het donker, gaan ze alleen op weg 

naar huis, en moeten soms heel ver lopen. Aan 

het einde van de dag zitten we nog even met het 

team bij elkaar, daarna wandelen we met de hele 

groep samen, door de gevaarlijke wijk, naar het 

Plaza de Armas. Overal op straat zitten tot ‘s 

avonds laat mensen met hun koopwaar en schar-

relen daar kinderen, ook die van ons, tussendoor. 

Hoe gevaarlijk het daar is bleek een paar dagen 

later, toen we hoorden dat Profe Erick en Ri-

chard heel ernstig in elkaar geslagen waren. Wat 

een schok! 

 

Een oud-leerling, Jesus, nu taxichauffeur en al 

bekend uit de verhalen, heeft ons vol trots en 

heel zorgzaam een dag rondgereden door de Hei-

lige Vallei. Een prachtige tocht, door een prach-

tig, maar heel armoedig land. Onderweg hebben 

we gezellig met hem gekletst en begrepen we 

hoe belangrijk Inti Huahuacuna voor hem is, een 

steun en toeverlaat, zelfs nu nog.  

 

Natuurlijk bekeken we ook de nieuwbouw, 

maakten kennis met Blenda, de architecte, en 

tussen de houten steigers door was al goed te 

zien hoe het zou gaan worden. Wat een prachtig 

bezit voor Inti Huahuacuna. Nog ongelooflijk, 

maar wel heel noodzakelijk dat we de kinderen 

dit kunnen bieden, een veilig eigen plekje. 

 

Voor ons was het ook belangrijk om te zien hoe 

Marianne daar opereerde en wát een geruststel-

ling!  

Ze beweegt zich daar als een vis in het water en 

windt iedere Peruaan om haar vingers, niet alleen 

door haar humor, maar vooral ook door het res-

pect wat ze uitstraalt naar iedere Peruaan, groot 

en klein. Ze werkt keihard en ieder probleem 

wordt goed overdacht en enthousiast aangepakt 

en opgelost. Prachtig, wat een inzet! 

 

 
Samen in het weekeinde naar de markt in Pisac. 

 

Voor ons waren het hele kostbare dagen, met 

prachtige herinneringen aan een mooie stad, een 

prachtig land, maar de armoede, vooral van de 

kinderen, heeft een hele indruk op ons achter 

gelaten. Daar tegenover staan al die zorgzame 

mensen, die we ontmoet hebben, zoals bijvoor-

beeld het team, die zelf een zwaar leven hebben 

maar zich toch zo inzetten voor de  kinderen van 

hun stad, die het zo hard nodig hebben. 

 

Pauke Rouppe 
 

Verslag vakantieworkshops 

(verslag van Miguel) 

Graag wil ik de mensen in Nederland wat vertel-

len over de extra lessen die we tijdens de vakan-

tieperiode hebben gehad. Deze lessen waren erg 

leuk en heel fijn. Ik heb tijdens die lessen veel 

geleerd, vooral tijdens de Engelse lessen van 

Profe Cecilia, omdat ze alles heel goed uitlegde. 

De dagen dat we na de les een warme maaltijd 

kregen waren ook heel fijn. Op een dag aten we 

fruit, en een andere dag havermout met brood en 

melk. Weer een andere dag aten we een heel 

voedzame warme maaltijd. Ook hebben we ge-

leerd dat het heel belangrijk is om fruit en groen-

te te eten, zodat ik sterke botten krijg. 
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Dankzij extra donaties een heerlijke voedzame maaltijd. 

 

De keramiekleraar is heel goed en mijn werk is 

erg goed gelukt. Gelukkig mocht ik van Inti 

Huahuacuna mijn werk mee naar huis nemen om 

aan mijn ooms te laten zien en ze feliciteerden 

mij, omdat ze mijn werk heel mooi vonden. 

 

 
Keramieklessen tijdens de vakantieperiode. 

 

De presentatie van onze theatervoorstelling was 

prachtig. Er waren zoveel mensen naar ons op-

vanghuis gekomen om onze voorstelling te zien, 

dat het huis te klein was. De familie van de kin-

deren was erg gelukkig om hun kinderen te zien 

optreden en de profes waren heel lief en hielpen 

ons bij alles.  

 

Na de voorstelling aten we rijst met kip en ook 

mijn moeder en mijn opa waren van de partij. Na 

het eten hebben we aan de profes van Inti 

Huahuacuna gevraagd of we ieder jaar tijdens de 

vakantieperiode theaterlessen krijgen. De profes 

hebben gezegd dat dit alleen kan als ze voldoen-

de geld hebben om de leraren te betalen. 

Voor mij was het echt geweldig dat ik aan deze 

lessen kon deelnemen, want ergens anders kos-

ten deze lessen 350 soles per maand en dit kun-

nen mijn ouders nooit betalen. Dan zou ik dus 

nooit deze toneellessen hebben gehad en had ik 

nooit een echt toneelstuk op kunnen voeren. 

 

Tijdens de vakantielessen hebben we ook nog 

een uitje gemaakt, zijn we wezen wandelen, 

hebben we gespeeld en lekker gegeten. Ook zijn 

we naar een museum geweest, waar we veel ge-

leerd hebben. 

 

Maar ook de computerlessen vond ik geweldig. 

Ik heb daar echt van genoten! Als je hiervoor 

naar een academie gaat zijn deze lessen erg duur, 

en dat zou ik nooit kunnen betalen. Maar bij Inti 

Huahuacuna krijgen we gelukkig de kans om 

ook op een computer te leren werken. Ik heb 

brieven leren schrijven, leren printen en geleerd 

hoe ik informatie voor mijn huiswerk kan op-

zoeken op de computer. Nooit heb ik geweten 

dat je zoveel op een computer kunt doen en ik 

vond het fantastisch. 

 

Mijn naam is Miguel Angel  Mancha Visa, ik 

ben 13 jaar en ben na de grote vakantie naar de 

eerste klas van de middelbare school gegaan. 

Ook hierbij helpt Inti Huahuacuna mij en ik wil 

iedereen heel hartelijk bedanken voor deze fijne 

steun. Muchas gracias! Miguel 

 

De scholen zijn weer begonnen 

In maart zijn de scholen in Peru weer begonnen. 

Het is altijd prachtig om te horen en te zien hoe 

intens gelukkig de kinderen zijn, dat ze door de 

steun van Inti Huahuacuna naar school kunnen. 

 

 
Met een stralend gezicht gepakt en gezakt weer naar school. 

 

Ook dit jaar konden we dankzij de warme steun 

van vele donateurs weer voor veel kinderen hun 

schoolgeld, uniform en schoolspulletjes betalen. 

Op de foto’s laat ik jullie graag meegenieten van 

de stralende gezichtjes van de niños bij het krij-

gen van hun schoolspulletjes. 
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Seksuele voorlichting voor Inti Huahuacuna 

In mijn nieuwsbrief van december 2009 heb ik 

jullie het verhaal verteld van een van onze meis-

jes, Sandra, die op 16-jarige leeftijd moeder van 

een dochtertje is geworden. Het is niet de eerste 

keer dat een van de kinderen van Inti Hua-

huacuna al op zo’n jonge leeftijd een kind krijgt. 

 

 
Sandra met haar broer en dochtertje Guadeloupe. 

 

Helaas heeft Inti Huahuacuna niet de deskundig-

heid in huis om zelf seksuele voorlichting aan de 

kinderen te geven. Daarom ben ik bij thuiskomst 

uit Peru naarstig op zoek gegaan naar een orga-

nisatie, die seksuele voorlichting biedt aan kin-

deren zoals de kinderen van Inti Huahuacuna. 

Gelukkig ben ik via onze dochter Klaartje te-

rechtgekomen bij Fundación de Waal in Ecua-

dor. Deze stichting is opgericht door Kees de 

Waal, en biedt prenatale preventiezorg aan tie-

nermoedertjes in Zuid-Amerika. 

De Zuid-Amerikaanse hoofdzetel zit in Quito en 

laten zij nu ook in 3 steden in Peru een kantoor-

tje hebben! Tijdens een afspraak van de directeur 

van Quito-Ecuador met de coördinatrice van het 

kantoortje in Arequipa-Peru, zijn zij samen naar 

Cusco gereisd om Inti Huahuacuna te bezoeken. 

Dit bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Het 

is heel mooi dat zij niet zelf een workshop sek-

suele voorlichting geven, maar dat zij projectlei-

ders zoals Dolores de kans bieden een universi-

taire cursus te volgen.  Hierdoor hebben wij 

voortaan zelf deze deskundigheid in huis. 

Het is wel heel jammer dat zij hiervoor een beta-

ling vragen van ongeveer €.450,--. Enerzijds 

begrijp ik wel dat hierdoor alleen serieuze deel-

nemers zich inschrijven voor de studie. Maar 

anderzijds zou je verwachten dat deze stichting 

haar fondsen aanwendt om de jongeren bewust te 

maken van de risico’s, zoals Inti Huahuacuna 

haar fondsen gebruikt om de kansarme straatver-

kopertjes veiligheid en een toekomst te bieden. 

Dolores is absoluut niet in staat om dit bedrag te 

betalen en wij hopen dan ook dat de Fundación 

de Waal haar een korting zal geven om deze stu-

die te kunnen volgen. 

Alvorens de cursus in Cusco van start kan gaan 

moet Dolores, samen met de coördinatrice, een 

groep van 15 á 20 personen bij elkaar zien te 

krijgen. Daarna kan Dolores aan haar studie be-

ginnen en hopen wij in de toekomst onze niños 

meer bewust te kunnen maken van de gevaren 

die op de loer liggen en die een tienerzwanger-

schap met zich meebrengt.  

 

Slotwoord 

Het ontroert me echt te zien wat voor een gigan-

tisch bedrag er door jullie als donateurs bij elkaar 

is gebracht en ik wil jullie nogmaals, mede na-

mens Dolores, het Peruaanse team en ons be-

stuur, hiervoor intens hartelijk danken. Zonder 

deze steun en jullie vertrouwen was het ons niet 

gelukt.  

Wat zou het mooi zijn als ik jullie kon vertellen 

dat we jullie steun niet meer nodig hebben, nu 

het huis klaar is. Maar ik besef maar al te goed 

dat Inti Huahuacuna nooit steun van de Peruaan-

se overheid zal krijgen voor de opvang van deze 

kinderen. Daarom hopen wij ook in de toekomst 

te kunnen blijven rekenen op de vrienden van 

Inti Huahuacuna. 

 

Muchas gracias! 

 

 

Ik hoop intens dat deze nieuwsbrief voor u 

opnieuw aanleiding is om Inti Huahuacuna 

te steunen. Graag ontvang ik uw bijdrage op: 

 

Betaalrekening 9233476 ten name van 

Stichting Inti Huahuacuna, 

Land van Ravensteinstraat 31, Uden. 

 

Onze stichting is aangemerkt als een Alge-

meen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 

betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de in-

komstenbelasting. Bij een schenkingsakte is 

het belastingvoordeel voor u het gunstigste. 

Voor meer info zie: www.intihuahuacuna.org 

 

Heel veel dank voor uw belangstelling en 

steun. Mede namens het bestuur wens ik u 

een fijne zomer.  

 

Marianne Schepers. 

 

 


