Volg ons op:

Nieuws

Dec 2014

EDITIE 38 - Ieder half jaar actueel
nieuws uit Cuzco en Nederland!

Lieve donateurs,

Het jaar 2014 is alweer bijne voorbij. In
Cuzco kijken wij terug naar een bewogen,
maar ook een heel speciaal jaar. Binnen de
stichting is er veel veranderd in de organisatiestructuur, een ontwikkeling waar ik
hard aan heb getrokken, maar waar ik ook
heel erg blij mee ben. Mijn hart ligt, net
als 18 jaar geleden, echt bij de hulp aan
de kinderen in Cuzco. Ik ben dan ook druk
bezig met een studie, wat mij zal helpen
om de ondersteuning aan de kinderen in
toekomst meer diepgang te geven.
In deze nieuwsbrief vertellen wij over
deze veranderingen; de belangrijke rol
van Yoryet en Alfredo, een zeer bijzondere
ontmoeting met een oud-deelneemster
van het kinderrestaurant, de verbouwing
en nieuwe indeling van onze Niños
gebouwen, het prachtige fotoproject van
mijn dierbare Hervé, de start van Judolessen en er de ontwikkelingen omtrent een
speelfilm over mijn leven. Kortom, in het
afgelopen half jaar hebben we zeker niet
stilgestaan. Maar één ding is duidelijk, zonder jullie steun en toeverlaat zouden wij dit
allemaal echt niet kunnen doen.
Mijn oneindige dank hiervoor!

Ik wens jullie allemaal

hele fijne feestdagen en
een liefdevol 2015 toe!

Jolanda van den Berg

Een ontroerende wederontmoeting met Naisha
Niños project 1999
Naisha is een meisje van 7 jaar. Haar lerares
op school heeft haar ingeschreven om mee
te mogen doen aan het dagprogramma
van een stichting. Een stichting die kinde-

ren opvangt die het thuis niet zo makkelijk
hebben. Thuis bij Naisha is het allemaal
wat overweldigend. Van haar vader weet
ze niet zoveel. Alleen dat haar 9 broertjes
en zusjes niet allemaal van dezelfde vader
zijn. De man die ze nu van haar moeder
‘papa’ moet noemen is niet haar echte vader. Mama werkt op de markt en verkoopt
gekookte eieren. Ze is vaak zo moe, dat ze
‘s avonds als ze thuis komt meteen gaat liggen en direct in slaap valt, om de volgende
morgen om half 6 wederom naar de markt
te gaan. Hoewel Naisha veel van haar moeder houdt, is het soms lastig om te begrijpen waarom mama toch steeds zo boos is
en slaat. Ook haar oudere zusjes volgen dit
voorbeeld waardoor het soms maar beter
is om op straat te blijven rondhangen, dan
naar huis te gaan. Zeker op momenten dat
papa dronken is kun je maar beter uit de
buurt blijven en buiten wachten tot mama
laat in de avond thuis komt. Op school is het
ook niet fijn. Doordat mama geen schoolspullen kan kopen, schreeuwt de juf steeds
en laat mama naar school komen om uit te
leggen dat het geen zin heeft om Naisha
naar school te sturen zonder schoolspullen.
Bovendien is het schooluniform niet compleet en kapot, omdat alle zusjes in de jaren
ervoor het ook hebben gedragen. Schoenen is helemaal een probleem, want die
zijn een maat te klein en doen zeer. Deze
schoenen waren de enige die haar moeder
op de tweedehands markt nog kon vinden.
Soms verlangd Naisha terug naar vroeger,
toen ze nog in haar dorp woonde en er tenminste familie was om naar toe te gaan als
het thuis onhoudbaar was. Maar daar was
het ook vaak moeilijk, omdat zo hoog in de
bergen het zijn
’s nachts zo koud kan. Ze had daar vaak
een angstig gevoel bij alle geluiden die ze
hoorde in de kamer, waar iedereen op schapenvachten bij elkaar sliep. Ze hadden daar
maar één bed, die gedeeld moest worden
met vier personen en waarbij de rest van de
familie op de grond ernaast lag.

Naisha september 2014
Yoryet, de nieuwe onder-directrice van stichting Niños, loopt op straat zomaar tegen
Naisha aan. Het is een ontroerende ontmoeting, omdat beiden nog heel goed weten
hoe en waar ze elkaar voor het eerst hadden
ontmoet. Dat was in 1999, in het allereerste kinderrestaurant van het Niños project
waar Yoryet toentertijd begeleidster van de
kinderen was. Yoryet kan niet geloven hoe
ongelofelijk sterk en stralend Naisha voor
haar staat. Een volwassen vrouw, met prachtige haren, een nieuwsgierige lach en blijdschap in haar ogen. Als Yoryet haar vraagt
hoe het met haar gaat, besluiten ze samen
naar een gezellig koffietentje te gaan om
even echt bij te kunnen praten. Naisha
vertelt over haar reis na het afscheid van
het project. Haar innerlijke reis. Hoe ze het
heeft gered om op eigen kracht, met doorzettingsvermogen en wijsheid een beter
leven te gaan leiden. En dat ze uiteindelijk
is gaan studeren en haar studie zelfs heeft
kunnen afronden. Hoe alles wat ze binnen
het Niños project van haar 7e t/m haar 12e
levensjaar gezien en gevoeld heeft, haar
beïnvloed heeft om de juiste keuzes te maken. Ook vertelt ze hoe ze steeds weer in
gedachten alle betrokkenen van Niños op
moeilijke momenten in haar hart erbij geeft
geroepen. Op dat soort momenten dacht ze
terug aan de ogenschijnlijk kleine dingetjes, die zo een enorm verschil maakten:
een eigen tandenborstel met haar naam
erop, een verjaardagstaart en -lied ieder
jaar, een eigen boek met grappige teksten
over haarzelf, dat ze op haar 10e samen met
de begeleidster had gemaakt. Ook de foto’s,
kaartjes en zoveel dierbare herinneringen
die haar steeds weer steunden als het weer
moeilijk was thuis of als het tijdens haar
studie zwaar was zonder iemand om haar
te helpen.
Het was een bijzondere ontmoeting voor
beiden vrouwen! En voor mij was het ook
een enorm cadeau om dit op deze manier
terug te krijgen van één van onze kinderen.

Verbouwingen bij
Niños in 2014
Vanaf het begin van het jongerenproject
in 2012 was Jolanda haar droom om een
apart jeugdhonk te realiseren voor de
groeiende groep jongeren in het Niños
project. Een plek waar jongeren apart van
de kleintjes rust en ontspanning kunnen
vinden, zich kunnen richten op hun huiswerk (de meesten hebben immers geen
tafel of stoel thuis) maar ook kunnen lachen
en gek doen met hun leeftijdsgenoten. Met
de toekenning van een groot bedrag via de
Vastenaktie 2013 (met dank aan R.K. Parochie St. Maarten) werd deze droom in 2014
realiteit!
De deelnemers uit het jongerenproject krijgen - net als het kinderproject - 6 dagen per
week bij Niños een gedegen opvang: twee
warme maaltijden per dag, de mogelijkheid
om te douchen en tanden te poetsen, wekelijkse kringgesprekken en sportmogelijkheden. Juist tijdens de middelbare schoolperiode hebben zij extra behoefte aan rustige
werkplekken om hun huiswerk te maken,

en zijn de ontwikkeling van sociale contacten met vrienden enorm belangrijk.
Via het Vastenaktie-project in 2013 hebben
wij een waardevolle bijdrage gekregen om
een apart jeugdhonk te realiseren. We hebben hiervoor het kinderrestaurant achter het
tweede hotel in Calle Fierro verplaatst naar
het eerste kinderrestaurant. Hier hadden
we in eerste instantie aparte appartementen voor onze gasten. Deze appartementen
zijn nu helemaal doorgebroken en in deze
grote ruimte is de keuken gerealiseerd voor
het jongerenproject. Het is een prachtige
grote ruimte geworden met mooie bogen
en aparte ruimtes die toch ook open ogen.
In dit jeugdhonk komen alle faciliteiten
voor de jongeren, zoals de eetruimte, een
‘hang’hoek met banken, een bibliotheek-/
computerruimte, en een spelgedeelte met
darts en sjoelbakken. Het is een soort enorme woonkamer geworden, waar de jongeren zowel kunnen eten, als ook studeren en
ontspannen.

gerenprojecten geen geluidsoverlast meer
voor onze hotelgasten in Calle Fierro veroorzaken en er voor de hotelgasten tevens
een tweede binnenplaats als terras wordt
ingericht, waar zij heerlijk in de zon kunnen luieren. De bestaande gymzaal voor de
kinderen blijft wel op dezelfde locatie. Deze
verbouwing heeft ons de mogelijkheid gegeven om het Niños project nog effectiever
in te delen, zodat wij in toekomst kunnen
blijven groeien. Onze speciale dank aan het
de Vastenaktie en Parochie St. Maarten!

Deze verandering betekent dat het kinderrestaurant achter ons tweede hotel nu hotelkamers gaan worden, en we afzien van
het aanbieden van appartementen. Dit
heeft als voordeel ook dat de kinder- en jon-

Nieuw: Meer zelfvertrouwen door
Judo

Binnen het kinder- en jongerenproject besteden wij veel aandacht aan het weerbaar
maken van de kinderen, zodat de kinderen
zowel op mentaal-emotioneel als ook op
fysiek vlak sterker worden. De welbekende
kringgesprekken geven de kinderen en
jongeren een enorme boost in hun zelfvertrouwen. Regelmatig bieden wij daarnaast
zelfverdedigingscursussen aan.
Onlangs kwamen wij in contact met een
geweldige judo-leraar, genaamd Joel, die
ons graag in onze doelstelling wilde ondersteunen. Judo is een ‘full-contact’ sport,
wat weer heel goed is om kinderen te leren
met lichamelijk contact om te gaan, ze zelfverzekerder te maken en discipline bij te
brengen.
Samen met Joel hebben wij de ambitie
om een judo club te realiseren, waar in de

avond volwassenen en kinderen van buiten
af bij de Niños judo club kunnen komen
trainen. Zij leveren inkomsten op voor de
stichting en het salaris van Joel.
We hebben inmiddels wat proeftrainingen
gehad, en wat blijkt: onze kinderen vinden Judo helemaal te gek! Zij zijn enorm
gemotiveerd en het plan is dan ook om op
termijn aan nationale kampioenschappen
mee te doen, waarbij de kinderen onze
stichting gaan vertegenwoordigen.

Oproep:
We hebben voor dit project nog uniformen
voor de kinderen nodig. Elke Judoka kan bevestigen dat het uniform essentieel is voor
de uitoefening van deze sport. De judomatten die op de foto te zien zijn zijn momenteel in bruikleen. Mocht iemand contacten
hebben in de judo wereld of geïnteresseerd
zijn om specifiek in dit project te ondersteunen, neem dan contact op met Zita via
zita@stichtingninos.com

Speelfilm over het
leven van Jolanda
Zoals eerder in een nieuwsbrief is aangekondigd, is ons bestuurslid Karen van Holst
Pellekaan, qua beroep film- en tv-scenariste,
bezig met een speelfilm over het leven van
Jolanda. Dit doet ze samen met haar collega/vriendin Marnie Blok. Samen waren
zijn o.a. verantwoordelijk voor de speelfilms ‘De Gelukkige Huisvrouw’, ‘Jackie’,
‘Kenau’ en de tv-serie ‘Lijn 32’.
Karen en Marnie ontvingen eind 2013
financiële ondersteuning van het Nederlands Filmfonds om het scenario voor
deze film te gaan schrijven. Zij reisden
begin van dit jaar naar Cuzco om vooronderzoek te doen. De schrijfsters raakten
zeer geïnspireerd, maar kwamen ook
tot de conclusie dat het - om meerdere
redenen - niet haalbaar zou zijn om de film
in Peru te situeren. Het zou te ingewikkeld
en moeilijk worden om daar te filmen en
zelfs vrijwel onmogelijk om de film, wat
altijd een zeer dure aangelegenheid is, op
deze locatie te financieren. Er moest een
andere ingang gevonden worden en zij
besloten om het verhaal naar een Europees
land te ‘verplaatsen’. Na enig onderzoek
kozen Karen en Marnie voor Boekarest, de
hoofdstad van Roemenië. De afschuwelijke
omstandigheden van deze straatkinderen,
die veelal in het riool moeten leven, doet
niet onder voor het schrijnende leven van

de straatkinderen van Cuzco. En het is zo
mogelijk nog schrijnender, omdat het op
slechts twee uur vliegen plaatsvindt van
ons rijke Westen. Marnie en Karen besloten
vervolgens om met een Roemeens sprekende gids naar Boekarest te reizen en ook
daar vooronderzoek te plegen. Het was een
heftige reis, maar zij kregen voldoende aanknopingspunten om het scenario te gaan
schrijven.

Het verhaal is en blijft nog steeds geïnspireerd op het leven van Jolanda, waarbij ze
de werkelijkheid wel ook naar hun hand
moesten zetten en hebben moeten bijsturen. Dit was ook nodig, omdat bij een eerste
lezing met betrokken investeerders de reactie van het Filmfonds was dat zij het verhaal
te ongeloofwaardig vonden. Naar hun idee
was het onmogelijk dat een vrouw als Jolanda zoveel had meegemaakt. Niños donateurs van het eerste uur, die altijd trouw de
nieuwsbrieven gelezen hebben, weten wat
Jolanda wel degelijk allemaal heeft meegemaakt. En daardoor voor elkaar gekregen!

Yoryet & Alfredo
en het nieuwe pad
van Jolanda

Zij zijn onze twee sterren van dit moment! Yoryet en Alfredo zijn sinds een
half jaar van functies veranderd, en hoe!
Alfredo is hoteldirecteur geworden en
is daarmee verantwoordelijk voor alle
operationele zaken en het personeel.
Yoryet is onderdirecteur geworden binnen
de stichting in Peru. Twee behoorlijk zware
banen, waar ze beiden onder leiding van
Jolanda en op hun eigen unieke manier
vorm aan geven.
Beiden zijn ook op de universiteit business
administration aan het studeren en zijn dus
daarmee ook studiegenoten. We zijn onge-

lofelijk trots dat het mogelijk is geweest om
op deze twee zware functies binnen onze eigen stichting goed antwoord op te vinden.
Voor Jolanda betekent deze stap enorm
veel. De verandering maakt het voor haar
mogelijk om een stap terug te doen uit de
dagelijkse leiding. Op deze manier vindt zij
eindelijk tijd om haar droom om mensen

Maar, hoe bizar dan ook, kennelijk is deze
werkelijkheid voor velen ongeloofwaardig.
De schrijfsters besloten daarom om sommige feiten wat af te zwakken. Ook zijn er
elementen aan het verhaal toegevoegd, om
het verhaal nog meer drama, spanning en
een duidelijke kop en een staart te geven.
Op dit moment zijn Karen en Marnie nog
steeds druk aan het schrijven. Er is inmiddels een hele goede producent aan het
project verbonden en daarnaast heeft
een Duitse coproducent zijn interesse in
de film getoond. Niet alle lezers zullen dit
weten, maar een film maken is een lange
en tijdrovende zaak. Het duurt doorgaans
jaren om van een idee tot een bioscoopfilm te komen. De schrijfsters zullen nog
zeker een half tot één jaar met het scenario bezig zijn. Daarna moet de producent
het geld om de film te maken bij elkaar
zien te krijgen. Dat gaat om grote bedragen, want zoals gezegd is het maken van
een film erg duur.
Één ding is duidelijk: er heerst vol vertrouwen dat deze belangwekkende film met
een hartverscheurend verhaal rond de
straatkinderen van Boekarest de bioscopen
zal bereiken. De opnames staan vooralsnog
gepland in de zomer van 2016 en de uitbreng van de film in 2017. We zullen dus
nog even geduld moeten hebben. Maar als
de film eenmaal het licht ziet, dan zal hij
veel aandacht genereren voor alle verwaarloosde kinderen op deze wereld voor Niños
in het bijzonder.
individueel te begeleiden en trainingen
voor medewerkers
te geven waar te
maken. Hiervoor is
zij al een tijd naast
de Niños projecten
aan het studeren
en wordt hierin
ondersteunt door
het internationaal
erkende Phoenix Instituut in Nederland.
Hoe Jolanda haar nieuwe werk als coach en
trainer er in toekomst uit gaat zien vertellen
wij graag in nabije toekomst. De planning is
dat Jolanda vanaf maart 2015 hiermee van
start zal gaan!

donatie terug (afhankelijk van uw leeftijd
en inkomen). Uw giften zijn dus nu nóg
waardevoller! Het bedrag dat u voorheen
al aan ons overmaakte is nu het dubbele
waard. Als u het belastingvoordeel inzet,
kunnen wij nog meer kinderen in Cuzco
helpen.

Ogen die boekdelen spreken.
Een uniek fotoboek van Hervé Hughes over
het leven van onze niños.

Hervé leeft sinds 2010 in Cuzco en wijdt zijn
leven en werk aan Jolanda, stichting Niños
en de hulp aan de allerarmste kinderen
uit de Andes. Toen hij deze kinderen voor
het eerst zag, viel hij speciaal hun ogen.
Daarin zag hij een wereld besloten liggen.
Van wanhoop en eenzaamheid, maar ook
van hoop en veerkracht. Achter het verdriet
en de verwaarlozing zag hij ook het onuitroeibare zaadje van humor en lichtheid,
van speelsheid en zorgeloosheid, dat wat
kinderen tot kinderen maakt. Dat waar alle
kinderen op deze wereld recht op hebben.
Hij wilde die blik vastleggen en in een
beeld vangen. Hiervoor startte Hervé een
fotografie-project, met beelden van alle
600 kinderen uit het Niños project. De
portretten vertellen elk een unieke verhaal over Niños. Het resultaat leidde tot
prachtige indrukken, die gezien mogen
worden. Daarom is Hervé zijn werk nu gaan
bundelen in een uniek Niños fotoboek.

Berichten van het
secretariaat

Oproep emailadressen

Deze nieuwsbrief wordt per mail reeds aan
ruim 2450 donateurs gestuurd. Daarnaast
ontvangen nog circa 1450 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!

Het Niños fotoboek een ode aan Peruaanse kinderen

Het fotoboek van Hervé is in de eerste plaats
een ode aan de kinderen van Niños en aan
alle kinderen uit Peru. Maar tegelijk is het
een bijdrage van Hervé om geld te genereren voor de hulp aan de kinderen van Niños.
De realisatie van het boek is tot stand gekomen door het Niños ‘crowd funding’ project,
waarbij in een periode van 1 maand maar
liefst € 7.500 is binnengehaald. 100% van
de verkoop van het boek wordt gedoneerd
aan Niños. We hebben hiermee, dankzij de
geweldige hulp van vele investeerders, wederom een mooie Niños onderneming kunnen realiseren!
Het Niños fotoboek zal vanaf januari 2015
te koop zijn via onze webshop:
webshop.stichtingninos.com

Wat moet u doen?
U vult een schenkingsovereenkomst in,
zoals u die kunt vinden op onze website en
stuurt die naar ons op. De enige voorwaarde is dat u minimaal vijf aaneengesloten
jaren hetzelfde bedrag (minimaal 50 euro
per jaar) aan ons schenkt. Elk jaar opnieuw
draagt de Belastingdienst dan fors bij aan
uw gift. Een schenking is pas aftrekbaar van
de belasting als de stichting erkend is als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De belastingdienst heeft Stichting Niños
als zodanig erkend.

Nieuw bankrekeningnummer

Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke
schenking niet meer via de notaris te
lopen. Dit scheelt Stichting Niños kosten en
u krijgt dankzij een nieuwe regeling via de
belastingdienst tot maar liefst 52% van uw

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. 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. Afgelopen maanden is
dit bedrag teruggestort op uw rekening,
omdat de rekening bij de Deutsche Bank
al is gesloten. Deze wijziging vraagt helaas
inzet van u als donateur. 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!

Automatische incasso

Praktische informatie

Periodieke schenking

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 automatische incasso betalen, laat
u ons dat dan even weten via een mail aan:
donateur@stichtingninos.com.
We sturen u dan een machtigingsformulier toe.

Duurzaam en verantwoord drukwerk
Onze speciale dank gaat uit naar Drukkerij
Kempers te Aalten. Zij zijn gespecialiseerd in
milieuvriendelijk drukwerk en zijn volledige
sponsor van deze nieuwbrief!
Meer informatie: www.kempers.nl
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