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EDITIE 37 - Ieder half jaar actueel
nieuws uit Cuzco en Nederland!
Lieve donateurs,
Wat gaat een half jaar toch snel! Zoals meestal
was het een druk en bewogen half jaar, met
hartverwarmende, uitdagende en bijzondere
gebeurtenissen. Daar vertellen wij in deze
nieuwsbrief graag meer over.
Het zal de meesten van jullie niet ontgaan
zijn dat ook Stichting Niños de gevolgen
van de crisis direct in de portemonnee voelt.
Ondanks de vele donateurs, waarvan een vaste
kerngroep die ons al jaren trouw ondersteunt,
is de financiële stroom vanuit Nederland
teruggelopen. Deze ontwikkeling baarde ons
natuurlijk zorgen, maar zette ons ook meteen
weer op scherp; op donaties en giften kun je
nou eenmaal niet met zekerheid rekenen. Deze
constatering heeft ons gesterkt in onze visie
dat er meer financiële zelfstandigheid moet
komen binnen de stichting. Daarom gaan wij
ons nog meer inzetten om eigen inkomsten in
en uit Peru te creëren.
NIÑOS ATELIER GEOPEND!
Vanuit dit doel zijn wij onlangs een tassenatelier gestart. Onder de bezielende leiding
van een paar hele handige en creatieve
Peruanen worden er van oude geweven stoffen
de prachtigste tassen en kussens gemaakt. Die
worden enerzijds aangeboden aan hotelgasten en toeristen in Cuzco, en anderzijds naar
Nederland verscheept om via onze eigen
webshop en hopelijk in de toekomst in diverse
winkels in het land verkocht te worden. In deze
nieuwsbrief meer over dit spannende nieuwe
project!
JONGERENPROJECT
Het jongerenproject is inmiddels aan zijn
tweede jaar begonnen en draait op volle
toeren. De jongeren helpen met zeer veel
enthousiasme en liefde voor het vak in de
chocolade- en souvenirwinkels, hotelgasten
kunnen zich laten masseren of een pedicure
krijgen en de jongeren helpen in de keuken
om goed te leren koken. Daarnaast hebben
ze hun eigen jeugdhonk waar ze huiswerk
kunnen maken of kunnen relaxen met elkaar.

We zijn van plan om in ons nieuwe atelier
extra workshops en cursussen te geven, o.a. in
naaien, ontwerpen, fotograferen en marketing.
Deze cursussen zijn er allemaal op gericht om
onze jongeren voor te bereiden op een betere
toekomst, waarin zij meer kans maken om met
de opgedane kennis geld te verdienen.
YORYET & ALFREDO
Maar het belangrijkste ‘nieuwtje’ wat mij
betreft is dat ik twee jonge Peruaanse medewerkers, die ik heel hoog heb zitten en zeer
bewonder om hun inzet en gedrevenheid, aan
het opleiden ben om op termijn de leiding
over te nemen over het hele Niños project. Dit
zal bepaald niet overmorgen zijn, ik denk eerder aan een jaar of vijf. Alfredo en Yoryet volgen
nu een driejarige managementopleiding om
deze stap ook werkelijkheid te laten worden.
De belangrijkste reden is dat het voortbestaan
van Niños niet van mijn persoon mag afhangen. Ik word volgend jaar vijftig en zal hopelijk
nog heel lang met hart en ziel aan de stichting
verbonden zijn. Maar jullie zullen begrijpen
dat ik niet eeuwig door kan gaan op de manier
zoals ik dat de afgelopen 18 jaar heb gedaan.
Bovendien past het in de toekomstvisie die
we ontwikkeld hebben: van Niños een steeds
autonomere Peruaanse stichting maken die
uiteindelijk self-supporting kan worden, onafhankelijk van Nederlandse steun.
HARTVERWARMENDE STEUN UIT NEDERLAND
Op dat punt zijn we helaas nog (lang) niet.
Zonder jullie maandelijkse of eenmalige
donaties zouden we nog niet de helft kunnen
doen van wat we nu doen. Maar we kunnen
ook zeker nog niet zonder jullie morele steun.
Het idee dat er zoveel mensen in Nederland
meeleven en meedenken via de mailtjes en telefoontjes die we regelmatig op het secretariaat
krijgen, is hartverwarmend en onmisbaar.
Naar aanleiding van de recente digitale
nieuwsflits over het feit dat Niños enigszins
in zwaar weer verkeert, zijn er ook weer zoveel
steunbetuigingen en extra donaties gekomen.
Jullie hebben geen idee hoeveel dit voor mij
en voor iedereen in Peru betekent.

NIÑOS PAREL
In dit kader wil ik daarom dit jaar extra
aandacht geven aan mevrouw Nobbe-de Rijke,
die in Nederland met haar 86 jaar een parel
van de groep Niños-vrijwilligers kan worden
genoemd. Meer hierover verderop in de
nieuwsbrief.
Tenslotte wil ik het Nederlandse team heel erg
bedanken voor al hun werk en inzet. Zij doen
er echt alles aan om publiciteit te genereren,
fondsen te werven, evenementen te ondersteunen en nieuwe donateurs te vinden. Ook
doet Niños dit jaar voor het eerst mee met de
Dam- tot Damloop. Lees verderop meer over
dit sportieve evenement!
We hebben in Peru het afgelopen half jaar
keihard gewerkt en soms is er weinig tijd voor
ontspanning. Maar ik kan jullie verzekeren dat
ik nog steeds - zoals iedere andere dag van de
18 jaar dat ik hier nu ben - enorm veel voldoening en enthousiasme ervaar in mijn werk. Het
is en blijft een droomproject waar heel veel
kinderen en volwassenen een beter leven en
een betere toekomst door krijgen.
Dank jullie wel uit de grond van m’n hart.

Jolanda van den Berg

HET VERHAAL
VAN NATHALIE
Nathalie woont in een bergdorpje in de buurt
van het kinderrestaurant in Huasao, dat een
half uurtje buiten Cuzco gelegen is. Ze doet al
een tijd mee met het Niños project en loopt
trouw elke ochtend een paar uur de berg
af naar het kinderrestaurant en elke avond
weer de berg op. Samen met haar ouders
leeft Nathalie in een lemen hutje. De ouders
stoken zelf hun maiswijn en zijn hierdoor vaak
dronken.
Tot voor kort besteedden de ouders van
Nathalie geen enkele aandacht aan hun woonen leefomgeving. Het was er eigenlijk maar
een smerige onleefbare troep. Maar door de
deelname van Nathalie aan het Niños project
en haar dagelijkse bezoekjes aan het kinderrestaurant ontdekte Nathalie hoe het anders kan.
Gemotiveerd door wat zij zelf beleefde ging
zij in gesprek met haar ouders. Zij voelden
zich uiteindelijk geënthousiasmeerd om de
handen uit de mouwen te steken. Gezamenlijk ruimden zij hun hutje en het erf op en
maakten van het schuurtje dat ze hebben een

EIGEN ATELIER
VOOR TASSEN
EN KUSSENS
Elke zaterdag is er in een buitenwijk van Cuzco
een grote openluchtmarkt. Heel veel straatjes
zijn dan bomvol met mensen. Handelaren
vanuit de hele streek zitten op de grond met
hun koopwaar. Sinds kort staat Jolanda elke
zaterdag heel vroeg op en gaat, vergezeld
door enkele Peruaanse medewerkers van de
stichting, op pad naar deze markt. ‘Op jacht’
naar oude geweven stoffen. In een lange
smalle straat zitten aan weerszijden handelaren
(meestal vrouwen) uit de lokale dorpjes. Ze
hebben stapels oude doeken voor zich liggen.
Die doeken zijn met de hand geweven en

kleine winkel. De moeder verkoopt er nu blikjes
en flessen limonade aan de mensen van het
gehucht. Van het stukje land dat ze bezitten en
dat voorheen een vuilnisbelt was, hebben ze
op aanraden van hun dochter een moestuin
gemaakt. De vader van Nathalie verbouwt er
groente en allerlei soorten aardappelen. Hij is
er apentrots op.
Door Nathalie en de moed van haar ouders
om te veranderen hebben zij nu een nieuw
doel in het leven gevonden. De ouders drinken
nog graag hun maiswijntje op z’n tijd, maar de
winkel en de moestuin vragen zoveel aandacht,

dat ze niet meer aldoor dronken zijn.
Nathalie’s verhaal is een prachtig voorbeeld
van hoe de keten van armoede en lamlendigheid doorbroken kan worden. En daar zij wij
dan weer apetrots op!

gebruikt als draagzak voor spullen of voor hun
baby’s. Ze zijn prachtig van kleur en allemaal
verschillend van patroon en hierdoor uniek.
Jolanda koopt dan zoveel mogelijk doeken en
helpt daarmee de handelaren aan een inkomen. Thuis worden de doeken eerst gewassen.
Daarna gaan ze naar het nieuwe Niños atelier.
Daar staan een aantal Singer industrienaaimachines, waarmee enkele hele handige Niños
medewerkers de prachtige stoffen gebruiken
om tassen en kussens te maken. Jolanda helpt
zelf ook mee om de stoffen te combineren en
zo mooi mogelijk in elkaar te zetten. Iedereen
is er heel enthousiast over en werkt met zeer
veel plezier aan dit nieuwe project.

Cuzco verkocht. En de verkoop gaat boven verwachting goed! We zijn ook echt overtuigd dat
we een nieuwe, succesvolle Niños bedrijfstak
hebben ontwikkeld, die ons gaat helpen om
onze kinderen en jongeren ook in toekomst
van de broodnodige hulp te kunnen voorzien.
Want daar gaat het immers om!

Elke tas wordt voorzien van een label van
Stichting Niños en het verhaal van het ontstaan
van het product. De producten worden op dit
moment in de winkels van de Niños hotels in

In de nabije toekomst zullen de tassen en
kussens via onze webshop ook in Nederland
te koop zijn. Het streven is om daarnaast
de verkoop via winkels te stimuleren. In een
rondvraag lijkt daar volop belangstelling voor
te zijn. Uiteraard zullen alle inkomsten van de
‘Tassenfabriek’ (zoals dit in Cuzco gekscherend
genoemd wordt) voor 100% terugvloeien in
ons kinderproject. Als u belangstelling heeft,
kijk dan binnenkort op onze webshop:

webshop.stichtingninos.com

NIÑOS PAREL
ONDER DE
DONATEURS
Regelmatig horen wij bijzondere verhalen over
acties van donateurs om Niños te ondersteunen. Dit keer sprong het verhaal van mevrouw
Nobbe-de Rijke eruit, dat zo speciaal was dat
wij haar spontaan hebben gedoopt tot Niños
Parel. Ons bestuurslid Jan Tops bracht haar
daarop een bezoek, deelde onze enorme waardering met haar en rijkte haar namens het hele
team natuurlijk een dikke bos bloemen uit.

- dus tot 17 uur - haar artikelen.
Mw. Nobbe-de Rijke is maar liefst 86 jaar en
doet haar werk met enorm veel plezier en
inzet. Na het lezen van een krantenartikel uit
1996 over het werk van Niños, richtte zij haar
beursverkopen op Niños. In de eerste jaren
vergezelde haar inmiddels 20 jaar geleden
overleden echtgenoot haar. Na zijn overlijden
is zij er gewoon mee doorgegaan.
Mevrouw Nobbe-de Rijke zit nog steeds
bijzonder vitaal achter haar kraam. Scherp
van geest staat zij haar bezoekers te woord.

Resoluut antwoordt zij op vragen als prijs en
nadere informatie over het aangeboden artikel.
Veel bezoekers en exposanten kennen haar
door haar jarenlange aanwezigheid. Zoals
ze zelf aangeeft is het verkopen op de beurs
“helemaal mijn ding!”
En passant kreeg Jan ook te horen dat mevrouw Nobbe-de Rijke twee jaar geleden een
Koninklijk onderscheiding heeft gekregen voor
haar werk. Nu hebben we zomaar twee ‘Niñoskoninginnen’ in onze Niños-familie!

Mevrouw Nobbe-de Rijke staat al jaren op
een soort van snuffelbeurs – genaamd de
Neuzelbeurs - in de Broodfabriek te Rijswijk.
Deze beurs vindt één heel weekend per maand
plaats. Op de vrijdagavond helpt een van haar
zonen om alle spullen in haar auto te laden.
Op zaterdag staat zij dan om half zes op om
rond 7 uur als een van de eerste exposanten
tot het beursgebouw toegelaten te worden.
Daar krijgt zij assistentie bij het inrichten
van haar kraam. Om 10 uur gaan de deuren
open voor de bezoekers en verkoopt mevrouw
Nobbe-de Rijke dan tot het einde van de beurs

leveren aan een betere toekomst voor kinderen
in Cuzco/Peru.

START NIÑOS
SCHOLENPROJECT
‘Al help ik er maar één’ was het motto waarmee Jolanda in 1997 naar Cuzco vertrok om
kansarme Peruaanse kinderen die dagelijks in
schrijnende omstandigheden moeten leven te
helpen. Als donateur weet u dat het niet bij één
kind is gebleven...
‘Al help ik er maar één’ is ook het motto
waarmee wij basisscholen willen vragen om
mee te doen aan ons creatieve, eenvoudig uit
te voeren én leerzame scholenproject. Met
dit nieuwe fondsenwervingsproject helpen
leerlingen kansarme kinderen in Cuzco/Peru
naar een betere toekomst.
Druppel op een gloeiende plaat
Een leven in armoede is voor de meeste kinderen in Nederland gelukkig geen dagelijkse realiteit. Soms is het echter goed om stil te staan

Niños als maatschappelijk project voor
schooljaar 2014-2015
De combinatie van Kaart in Actie en het project
in Cuzco biedt veel aanknopingspunten voor
de sociale ontwikkeling van scholieren uit de
bovenbouw van het basisonderwijs. Denk aan
een kerstkaart-actie op school, of aan maatschappelijke projecten tijdens het schooljaar.
bij de armoede die nog steeds heerst. Stichting
Niños geeft een gezicht aan deze kinderen. Het
verhaal van Jolanda geeft een tastbaar bewijs
dat een druppel op een gloeiende plaat juist
wel een groot effect kan hebben.
Scholieren in actie voor Niños
Om dit bewustzijn bij kinderen in Nederland
te ontwikkelen is Stichting Niños een samenwerking aangegaan met Kaart in Actie, een
organisatie die een creatieve en eenvoudig uit
te voeren fondsenwervingsmethode aanbiedt
voor scholen. Via deze manier kunnen scholieren met hun kunstwerkjes zelf een bijdrage

Kent u een potentiële basisschool of zou u
uw kind of kleinkind meer informatie willen
meegeven voor diens juf of meester? Laat het
ons graag weten via een mail aan:
zita@stichtingninos.com

SPAANSE KINDERBOEKEN REN MEE VOOR NIÑOS

WORD AMBASSADEUR!

Er is heel veel behoefte aan nieuwe Spaanse kinderboeken in de bibliotheek van Niños. De kinderen
lezen dolgraag, maar het is moeilijk om aan goede
kinderboeken te komen. Die worden in Peru domweg nauwelijks uitgegeven. Mocht u in het bezit
zijn van Spaanstalige kinderboeken of mensen kennen die ze willen doneren, dan horen wij dat heel
graag. Als u ons mailt of belt dan zorgen wij er voor
dat ze naar Cuzco vervoerd worden. En mocht u zelf
naar Cuzco gaan, dan kunt u de kinderen enorm
blij maken door zelf een paar Spaanse boekjes mee
te nemen.

Eén persoon kan een verschil maken. Ook u! Als
ambassadeur van stichting Niños helpt u het werk
Jolanda en stichting Niños onder de aandacht te
brengen bij organisaties, clubs of instellingen in uw
omgeving. Hoe meer mensen we kunnen bereiken,
hoe meer kinderen we kunnen helpen.
Uw bijdrage maakt dus echt het verschil!
Interesse? Mail dan naar info@stichtingninos.com

Stichting Niños doet dit jaar voor de eerste keer
mee aan de Damloop by Night 2014, het grootste
hardloopevenement van Nederland. Op zaterdagavond 20 september 2014 lopen we een prachtig
parcours in Zaandam, 6,4 km (4 EM) lang. De sfeer
zal feestelijk zijn want er zal langs de route volop
publiek en muziek aanwezig zijn!

JONG GELUK IN CUZCO!

Rosa, een van onze jonge vrouwen die in ons meisjeshuis is opgegroeid, heeft een baby gekregen.
Lucio haar vriend, werkzaam als recepcionist in
ons hotel, is de trotse vader. Liam Patrick heeft veel
geluk met twee van die liefdevolle ouders!
Veel kinderen van het Niños project lopen per
dag 2 uur heen en 2 uur terug om bij een Niños
kinderrestaurant te komen. Een enorm zware tocht,
vooral in de bergen. Maar zij hebben het er graag
voor over!
Wilt u deze kinderen een hart onder de riem steken? Laat u dan sponsoren door familie, vrienden
en collega’s en ren mee met dit unieke ‘Damloop
by Night’ hardloopfeest. Meer informatie via:
zita@stichtingninos.com

BERICHTEN VAN
HET SECRETARIAAT
NIEUW BANKREKENINGNUMMER
Stichting Niños heeft sinds juli 2013 een nieuw rekeningnummer: NL85 RABO 0123 2663 19 (IBAN)
ten name van Stichting Niños Unidos Peruanos te
Den Haag. Wij willen graag alle donateurs die nog
op het oude rekeningnummer (43.99.71.365 bij
de Deutsche Bank) overmaken, verzoeken om per
direct het rekeningnummer aan te passen. Ons
rekeningnummer bij de ING (6946511) blijft wel
bestaan, maar wij hebben de voorkeur om alle
donaties op het nieuwe bankrekeningnummer te
ontvangen. Deze wijziging vraagt helaas ook inzet
van u als donateur. Maakt u via een automatische
overschrijving periodiek geld over naar Niños, dan
verzoeken wij u dit aan te passen naar het nieuwe
bankrekeningnummer. Dit geldt ook als u de
donatie heeft vastgelegd in een akte.
Let op! Automatische betalingen die via een machtiging bij de stichting zijn afgegeven worden door
ons aangepast. U hoeft dan dus niets te doen!
KLM Flying Blue Award Miles
Stichting Niños maakt deel uit van het KLM programma ‘AirCares’, waarbij u uw Flying Blue Award
Miles kunt doneren (vanaf 3.000 miles). Met de

gedoneerde Award Miles besparen wij reiskosten en
het geld dat wij hiermee uitsparen gaat direct naar
de activiteiten voor onze kinderen en jongeren. Wilt
u uw Award Miles doneren? Hiervoor kunt u contact
opnemen met het Flying Blue Service Centre: 0900
- 040 0252 (0,10 euro per minuut).
Geef hierbij aan dat uw donatie voor het liefdadigheidsprogramma ‘KLM AirCares/stichting Niños’ is.
Zorg dat u uw 10-cijferige Flying Blue nummer bij
de hand heeft.
Oproep emailadressen
Deze nieuwsbrief wordt per mail reeds aan ruim
2300 donateurs gestuurd. Daarnaast ontvangen
nog circa 1600 donateurs de nieuwsbrief per post.
We stellen het enorm op prijs om uw e-mailadres te
ontvangen, zodat wij u de nieuwsbrief in toekomst
digitaal kunnen toesturen. Dit scheelt papier-, kopieer- en portokosten. Met die besparing kunnen we
weer meer doen voor onze kinderen in Peru. Ook
wordt het milieu een handje geholpen. Aanmelden
kan eenvoudig via een mail aan:
info@stichtingninos.com. Alvast bedankt!
Automatische incasso
Ruim 1200 donateurs hebben een machtiging
afgegeven voor een automatische incasso van de
donatie. Dit is voor u en voor ons een eenvoudige
donatievorm omdat het veel administratief werk
scheelt. Wilt u uw donatie ook via een automati-

sche incasso betalen, laat u ons dat dan even weten
via een mail aan: donateur@stichtingninos.com.
We sturen u dan een machtigingsformulier toe.
Onze speciale dank gaat uit naar Drukkerij
Kempers te Aalten. Zij zijn volledige sponsor
van deze nieuwbrief!
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