Normaal gesproken ontvangen jullie 2x per jaar een Niños nieuwsbericht. Soms zijn ontwikkelingen echter zo bijzonder, dat wij deze al
eerder met jullie willen delen. Vandaar deze nieuwsflits!
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Help het jongerenproject >>

Beste Niños donateurs,
We zijn bijzonder verheugd jullie te kunnen melden dat Jolanda van den Berg de
erkenning heeft gekregen die zij volgens ons al jaren verdient. Op 26 april jl. ontving zij in
Cusco de Koninklijke onderscheiding. Onze speciale dank gaat uit naar alle donateurs,
zonder wie Jolanda nooit al haar waardevolle werk had kunnen doen.
Tevens in deze nieuwsflits enkele bijzondere ontwikkelingen binnen het jongerenproject.
Veel leesplezier en hartelijke groeten uit Nederland en Cusco,
Het Niños team (Mei 2013)

Niños en de Chocoladefabriek

Jolanda van den Berg
benoemd tot Ridder van
Oranje Nassau

Niños staat al jaren bekend om het eigengemaakte
verse brood, heerlijke taarten en chocolaatjes die
verkocht worden in de Niños Hotels. Enkele van de
Op 26 april jl. was het dubbel feest in
jongens van Jolanda hebben jarenlang met veel
Cusco… Jolanda werd op haar eigen
plezier broden gebakken. Kinderen staan regelmatig
verjaardagsfeest benoemd tot Ridder
aan de voordeur om iets lekkers mee naar huis tevan Oranje Nassau! Jolanda ontving
krijgen. Het bakkersvak is enorm waardevol… en deze Koninklijke onderscheiding door
daarom hebben wij besloten om het onderdeel te de Nederlandse consul in Cusco, dhr
laten zijn van het onlangs gestarte jongerenproject.van Immerzeel. Velen van ons vonden
Enkele van onze jongeren gingen per half april jl. al jaren dat zij deze eer meer dan
verdient, maar voor Jolanda was deze
enkele uren per dag aan de slag in de keuken met het
decoratie een totale verrassing: “Ik
maken van chocolaatjes, koekjes en taarten. Ze moet je zeggen dat het toch wel een
waren zelfs zo enthousiast dat zij elke ochtend stipt heel bijzonder gevoel is. Ik kan het
op tijd stonden te trappelen voor de deur. Dezenog niet helemaal plaatsen.. maar
stiptheid is op hun leeftijd bijna ongekend en merk hoe belangrijk het is voor de
natuurlijk
super
om
te
zien!mensen hier. Daardoor is het toch ook
voor mij heel speciaal." De kinderen
Kijk voor al onze foto’s op facebook >>>
‘De ti.. para mi’ – een nieuw Niños

winkeltje

waren dol enthousiast, evenals de
medewerkers van wie velen al vanaf
het begin bij Niños in dienst zijn. Hier
en daar werd een traantje van geluk
weggepinkt. Daarna startte het grote
feest en heeft Jolanda wel 1000
kusjes en knuffels in ontvangst mogen
nemen.
Het Niños-team is enorm trots en wij
bedanken en feliciteren dan ook
iedereen die heeft meegeholpen aan
Niños. Eens speciale dank gaat uit
naar alle donateurs, zonder wie het
werk van Jolanda niet mogelijk was
geweest. Zoals Jolanda zelf zegt:
"Een ongelofelijke dikke kus voor
iedereen en heel erg gefeliciteerd

want deze eer is natuurlijk niet alleen
voor mij, maar vooral ook voor jullie
allemaal
en
iedereen
hier."
Kijk voor meer foto’s hier >>>

Tot nu toe werden onze lekkernijen verkocht in ons
Hotel Café of in onze kleine winkel bij de receptie.
Begin april kwam er echter een winkeltje in de straat
van één van onze hotels vrij, wat een ideale plek leek
om onze producten aan een groter publiek te kunnen
verkopen. We waagden de stap en hebben het
winkeltje in zeer korte periode omgetoverd tot een
prachtige patisserie. Het winkeltje is tevens onderdeel
van het jongerenproject, waarbij de jongeren de
knepen van het verkoopvak leren. Volgens velen was
ons grootste geluk dat bij de opening onze allereerste
klant een man was. Volgens een bijgeloof is het zo
dat als de eerste klant een man is, de dames daarna
vanzelf binnenstromen en de rest van de winkel
leegkopen. Nou, dat is wel uitgekomen.. Bijna al onze
producten waren binnen een dag verkocht!
Stiekem dromen wij al over een kleine winkelketen in
Cusco..
Kijk voor meer foto’s op onze facebook >>>
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