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EDITIE 39 - Ieder half jaar actueel
nieuws uit Cuzco en Nederland!

Lieve donateurs,
Op 10 juli van dit jaar ben ik alweer 19
jaar bezig met Niños. Ongelooflijk hoe de
tijd vliegt. Wanneer ik achterom kijk kan ik
bijna niet geloven hoeveel er gebeurd is.
Ik realiseer me steeds weer dat dit zonder
jullie, de DONATEURS in Nederland en veel
landen daarbuiten, onmogelijk geweest
zou zijn. Dus ben ik jullie, 39 nieuwsbrieven
verder, nog steeds zeer dankbaar.
Het is altijd een spannend tijd geweest,
maar nu voelt het spannender dan ooit,

Jolanda vierde in april haar 50ste verjaardag
met de kinderen.

Hoera, een legaat!
Soms heb je van die geluksmomenten…
momenten dat je enorm dankbaar bent
voor de grote groep lieve mensen, die willen meehelpen in het geluk en de toekomst
van minderbedeelden. Ook als die groep
ver weg woont en hun schrijnende dagelijkse leven niet altijd meteen zichtbaar is. Dus
voor ons ‘Westerlingen’ in vergetelheid kan
raken… En dan toch, de ene groep blijkt de
andere groep niet uit het oog te verliezen.
Zo een moment hadden wij afgelopen
voorjaar bij Niños Nederland. Ineens kregen wij de melding dat er een legaat was

want er vinden serieuze verschuivingen
plaats. Die hebben direct te maken met
mijn en onze toekomstvisie. Zoals ik al in
eerdere nieuwsbrieven heb aangekaart
streven we naar autonomie en onafhankelijkheid. Niños moet op den duur een Peruaanse stichting worden, die vanuit Peru
aangestuurd wordt en onafhankelijk van
Nederland kan draaien. Daar zijn we nog
niet, maar we gaan gestaag die richting op.
De belangrijkste stap die ik op bestuurlijk
niveau heb genomen, is om de dagelijkse
leiding over te dragen aan twee Peruaanse
collega’s: Alfredo voor de hotels en Yoryet
voor de opvang van de kinderen. Daarover
heb ik jullie in de vorige nieuwsbrief verteld. Om een beter inzicht te geven in hoe
deze ‘ overname’ verloopt, leek het me een
goed idee om een interview met beiden
in deze nieuwsbrief te plaatsen. Karen van
Holst Pellekaan, ons bestuurslid, heeft dit
interview gedaan en met mijn hulp in het
Nederlands vertaald. U kunt het verderop
lezen.
Omdat ik daar nu tijd voor heb, ben ik me
voor honderd procent in gaan zetten in de
vrijgekomen, die ons in één klap een aanzienlijk financieel bedrag toekende. Een
bedrag dat wij voor de ontwikkeling naar
ons lange termijn doelstelling, namelijk de
volledige zelfstandigheid van de Peruaanse
stichting, enorm goed kunnen gebruiken.
Een bedrag die wij nu volledig inzetten om
enerzijds de dagelijkse kosten van de kinderbegeleiding te kunnen waarborgen, en
anderzijds te blijven zoeken naar ondernemingsvormen en inkomstenbronnen in en
vanuit Cuzco zelf. Ons Niños Atelier, onze
Niños winkeltjes en ons Niños hotel-restaurant zijn hier een prachtig voorbeeld van.
Één van onze dromen is nu bijvoorbeeld
om een nieuw restaurant te openen elders
in de stad, aangezien onze keuken onder

emotionele begeleiding van de kinderbegeleiders. M’n opleiding systemisch werken (familieopstellingen), gesponsord door
Phoenix opledingen, is afgerond en gecertificeerd. Met deze en andere opleidingen
geef ik sinds kort cursussen in groepsverband maar ook individuele begeleiding.
Ik ben er van overtuigd dat dit niet alleen
de begeleiders ten goede zal komen, maar
zeker ook indirect de kinderen waar ze mee
werken. En ik vind het werkelijk geweldig
om te doen! Verderop meer hierover.
Ten slotte is eindelijk de gymzaalvloer hersteld. Ja, de vlag mag uit! En de jongerenruimte is helemaal ingeburgerd. Ze voelen
zich in hun eigen honk als een vis in het
water en de computercursussen die ze volgen slaan natuurlijk enorm aan. Het zijn
tenslotte net echte pubers. Ha ha!
Veel leesplezier deze nieuwsbrief en nogmaals: ook al streven we naar onafhankelijkheid om de toekomst van Niños tot in
het oneindige te garanderen, we kunnen
nu absoluut nog niet zonder jullie. Dank
jullie wel voor jullie trouwe steun.
Liefs, Jolanda
de toeristen maar ook onder de bevolking
van Cuzco steeds populairder wordt. Uiteraard gebeurt zoiets niet van vandaag op
morgen. Maar Jolanda en haar Niños team
hebben ons meer dan eens laten zien:
dromen kunnen werkelijkheid worden!
Met een nalatenschap zoals een legaat kunt
ook u onze kinderen en jongeren een enorme steun geven om hun levensdromen
waar te maken. Wilt u meer weten over het
vastleggen van erfenissen en of legaten?
Neem dan contact op met uw notaris.
Wilt u iemand van Niños hierover spreken?
Mail dan naar:
donateur@stichtingninos.com
of bel 06 - 17 45 42 71.

Psychologische begeleiding van de medewerkers
Zoals Jolanda al in haar openingsbrief
schrijft, is ze inmiddels opgeleid in systemisch werken en kan ze haar opleiding toepassen binnen de stichting. Haar doelstelling voor de medewerkers is om “gezonder”
en bewuster in contact te staan met elkaar,
maar ook met de kinderen. Veel van onze
medewerkers in Cuzco hebben eenzelfde
soort achtergrond als de kinderen waarmee
ze werken. Niet zelden volgen ze nog steeds
hun onverwerkte oude “overlevings”-patronen. Hierdoor belasten zij niet alleen zichzelf, maar kunnen zij ook niet op een open
en oprechte manier in contact zijn met de
kinderen.
Gedurende de opleidingsdagen kunnen
de deelnemers met verschillende thema’s
en vragen naar voren komen, waartegen
ze in de dagelijkse praktijk aan lopen. Voor
het voorbeeld hierna hebben we de namen

Een nieuwe gymzaalvloer én dak!
Zoals jullie weten was onze gymvloer aan
z’n eind. Grote gaten als gevolg van rot hout
maakten het onmogelijk om hem te gebruiken. En dat deed pijn, want we hebben de
ruimte niet alleen als gymzaal nodig, maar
voor veel meer. Je zou het met goed recht
ons ‘ dorpsplein’ kunnen noemen. We komen er samen voor van alles: om cursussen
te doen, feest te vieren, groepsvergaderingen te houden en natuurlijk te dansen.

Het jongerenproject

in volle ontwikkeling..
De nieuwe ruimte voor de jongeren is inmiddels al helemaal ingeburgerd en de
jongeren voelen zich als een vis in het water. Ze regelen bijna alles zelf, ook voor de
schoonmaak hebben ze groepen gemaakt
die rouleren zodat er geen extra schoonmaakpersoneel ingezet hoeft te worden.
De computercursussen die ze kunnen bijwonen en de lessen in het naaiatelier slaan
enorm aan. Niet alleen worden er produkten gemaakt voor de verkoop in onze sou-

vanwege de privacy van onze kinderen en
medewerkers veranderd.
Voorbeeldsituatie: tijdens een groepssessie
bracht medewerkster Patricia een probleem
in. Het ging over Pedro van 7 jaar die zijn
moeder 3 maanden daarvoor was verloren
en heel erg naar Patricia trok. Hij wilde, om
zeker te zijn van voldoende aandacht, haar
zelfs zijn 20 cent busgeld geven. Patricia
kon er niet van slapen en wist niet wat ze
moest doen om dit kind gerust te stellen.
Dit was al weken aan de gang en het kind
leek steeds onrustiger te worden. Patricia
ook.
Tijdens een oefening, waarbij Patricia deze
situatie kon neerzetten en waarbij haar gevraagd werd haar eigen moeder ook neer te
zetten, opende zich het verhaal achter het
gedrag van Patricia, haar onbewuste vluchtgedrag voor Pedro en haar eigen verleden.
Patricia is zelf haar moeder op hele jonge
leeftijd verloren, net als Pedro. Toen zij dit
begreep, kon ze eindelijk het verdriet dat
jarenlang ‘ verstopt’ had gezeten, toela-

ten. Dit verdriet overviel haar volledig en
langzaam kwam het hele verhaal in beeld.
Ze had haar eigen ervaring volledig verdrongen. Door het contact met Pedro werd
zij op de oude, nog open wond gewezen.
Een week later vertelde ze in de groep hoe
ze rustig met Pedro had gepraat over haar
eigen verlies op precies dezelfde leeftijd
als hij. Zij vertelde hem dat zij tot voor kort
niet wist hoe zij deze gebeurtenis een plek
moest geven. Bijzonder was dat vanaf dat
moment Pedro rustiger werd in het contact
met Patricia, hij begreep dat het busgeld
niet nodig was om zeker te zijn van de aandacht van Patricia.
Bovenstaande is maar 1 voorbeeld. Tijdens
haar werk komt Jolanda regelmatig dit
soort hartverscheurende verhalen tegen. En
dit sterkt haar in haar overtuiging dat het
erg belangrijk is om haar medewerkers ook
in psychologische zin op te vangen. Ze zal
haar nieuwe werk daarom met vol enthousiasme voortzetten. We kijken uit naar de
prachtige resultaten.

Bij grondige inspectie bleek niet alleen
de vloer verrot, maar ook het dak. Daarom
werd het een duurdere grap dan we dachten. Gelukkig is het nu eindelijk gelukt
om de vloer te vernieuwen, dankzij allerlei
genereuze giften. De gymzaal is sinds kort
weer volledig in gebruik!
Een hele leuke bijkomstigheid is dat we een
tijdelijke (kleine) ruimte hadden ingericht
om toch te kunnen sporten. Die hadden we
vol gelegd met judomatten. En dat laten we
nu zo, want wat bleek: judo is ontzettend
populair en werkt als een gek bij de kin-

deren. We houden de extra ruimte dus in
gebruik en hebben nu opeens niet 1 maar
2 overdekte sportzalen: een kleine voor de
judo en de grote voor de rest, zoals basket-,
volley- en voetbal. En alle bijeenkomsten en
feesten natuurlijk!

venir winkel bij het hotel, zoals kussens en
tassen, maar ook zijn alle nieuwe lakens en
handdoeken deze keer uit onze eigen atelier gekomen. Hier besparen we weer geld
mee!
Op dit moment zijn ze bezig met het maken
van de trainingspakken voor het personeel
van de keukens en de begeleiding. Voor de

trainingspakken hebben we een speciale
leraar ingehuurd die thuis is in confectie.
Onder leiding van Ana leren veel van onze
jongeren hun eigen kleding te ontwerpen.
Bij het afscheidsfeest aan einde van het jaar
waren er veel meiden met zelfgemaakte
jurken, die ze trots aan het showen waren.

Interview met Yoryet
en Aldredo
Door: Karen van Holst Pellekaan

Wat is je naam en wanneer/waar ben je
geboren? Hoe lang werk je al bij Niños?
Yoryet: Yoryet Olazabal Pareja, 12-10-1981
(Cuzco, PE), bij Niños sinds augustus 2002.
Alfredo: Alfredo Sonco Acurio, 28-08-1976
(Cuzco, PE), bij Niños sinds april 2004.
Hoe ben je begonnen, in welke functie?
Yoryet: Ik ben begonnen als assistent tutora
(kinderbegeleidster) en was betrokken bij
het dagelijks begeleiden van de kinderen.
Alfredo: Ik ben gestart als portier en keukenhulp.

Wat waren de lessen die je hebt geleerd
sinds je voor de stichting / hotels werkt?
Yoryet: Ik heb veel van de kinderen zelf
geleerd. Zo realiseerde ik me dat er meer is
in het leven dan alleen mijn eigen jeugd.
De inzichten die ik kreeg waren niet altijd
makkelijk. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat
ik me als kind altijd erg alleen heb gevoeld.
Zou je daar iets meer over willen vertellen?
Yoryet: In mijn jeugd heb ik vooral geleerd
dat ik sterk moest zijn en het zelf allemaal
moest regelen. Dat heeft me veel gebracht.
Wat ik echter niet zo goed heb geleerd, is
iets samen te doen of hulp vragen. Dit probleem zie ik terug bij veel kinderen uit de
kinderrestaurants. Door zelf te hebben geleerd om dicht bij andere mensen te kunnen zijn, kan ik nu een voorbeeld zijn voor
de kinderen en mijn ervaringen met hun
delen.
Alfredo: Ik heb geleerd om stabiliteit in mijn
werk te waarderen en naast mijn gezin ook
mijn werk te zien als een belangrijk deel in
mijn leven. Voordat ik in het hotel werkte,
wist ik niet dat ik daartoe in staat was. Ik
kan me nu ergens volledig voor inzetten en
mijn talenten waarderen en gebruiken.

Wat is je functie nu in 2015 binnen de
stichting/hotels?
Yoryet: Ik ben op dit moment onderdirecteur van de stichting.
Alfredo: ik ben operationeel manager van
alle hotels.
Wat is er nu anders in je dagelijkse werk?
Yoryet: Ik ben nu ik niet meer alleen verantwoordelijk voor de kinderbegeleiding,
maar ook voor het personeel aan de kant
van de stichting. Die bestaat uit 49 personeelsleden die op verschillende funkties
opereren, zoals de administratie, kinderbegeleding, in de keuken, schoonmaak, logistiek of onderhoud en de nachtbewakers.
Heb je voldoende kennis voor de functie,
aangezien je uit het onderwijs komt?
Yoryet: Binnen onze stichting werken we
vanuit de visie dat iedereen door ervaring
kan leren, als de motivatie maar groot genoeg is. Aangezien ik van nature nieuwsgierig ben, heb ik altijd interesse gehad
in hoe de dingen binnen Niños werken.
Daarnaast is Jolanda ook privé iemand die
dicht bij me staat, waardoor ik altijd dicht
op het vuur gezeten heb en heb kunnen
observeren hoe zij alles voor elkaar krijgt.
Aangezien deze funktie naast veel menselijke betrokkenheid ook veel organisatorische vaardigheden vraagt, ben ik samen
met Alfredo een studie bedrijfsadministratie begonnen aan de universiteit van Cuzco.
Dit was bovendien één van de voorwaarden
om deze funktie te kunnen doen.
Alfredo: Wat ik nu doe en hoe ik ben binnengekomen zijn twee totaal verschillende
werelden. Binnen de hotels ben ik opgeklommen van assistent keuken, naar bediening restaurant en receptie en daarna hoofd
personeel keuken en schoonmaak. Sinds 1
jaar ben ik verantwoordelijk voor al het
personeel en operationele zaken van onze
hotels. Ik geef leiding aan 35 mensen verdeeld over verschillende afdelingen. Door
mijn vele jaren in het hotel weet ik hoe het
is om deze funkties te bekleden, waardoor
ik goed in staat ben iedereen aan te sturen.

Wat is je wens voor de stichting/hotels?
Yoryet: Mijn wens is dat ik de komende jaren
in staat zal zijn de hoge kwaliteitsstandaard
voor de zorg en erkenning van de kinderen
in stand te houden. We blijven zoeken naar
nieuwe methodes en strategieën, waardoor
het personeel in staat zal zijn onze doelstelling te halen: om kinderen weer kind te laten zijn en een veilige plek te bieden, waar
ze gezien en gehoord worden en hun dagelijkse zorgen even los kunnen laten.
Alfredo: Mijn wens voor de hotels en winkels is dat we nog meer ondernemingen
kunnen realiseren, zodat we op termijn
helemaal onafhankelijk zijn en geen donaties meer nodig hebben. Het is voor
mij een enorme motivatie om aan deze
ontwikkeling bij te dragen. Soms voelt het
een beetje alsof ik een soort vader van de
stichting ben, die zijn gezin wil onderhouden en beschermen. En Yoryet de moeder,
die de verzorging van de kinderen in de
gaten houdt. Dit beeld motiveert mij heel
erg. Met Yoryet heb ik een uitstekende samenwerking, waarin we elkaar respecteren
en ondersteunen.
Wat is voor jou in toekomst de meest
ideale vorm van samenwerking met Jolanda? Hoe zie je jullie samenwerking?
Yoryet: Al hoewel ik Jolanda nu nog nodig
heb als extra steun in mijn dagelijkse werk,
merk ik dat ik veel taken al volledig zelfstandig kan aanpakken. In de toekomst zal
ik haar betrokkenheid steeds minder nodig
hebben, maar voor mijn persoonlijke ontwikkeling en het strak in de gaten houden
van de visie van de stichting zal zij altijd belangrijk blijven. Jolanda is een groot voorbeeld voor ons allemaal: als oprichtster en
inspiratiebron.
Alfredo: In de dagelijkse leiding van de hotels heb ik Jolanda niet meer nodig, maar
het blijft voor mij belangrijk dat zij blijft
meekijken naar details, zoals meubels,
kleuren, inrichting, kwaliteit etc. Ik ken niemand die alles, maar dan ook werkelijk alles zo in de gaten heeft als Jolanda. Zij heeft
mij geleerd dat details heel belangrijk zijn
en op dat punt waardeer ik haar perfectie
enorm.
En wat is jouw wens voor jezelf?
Yoryet: Om al mijn professionele doelstellingen te bereiken en mijn studie af te ronden.
Alfredo: Dat ik later kan terugkijken op wat
ik allemaal bereikt heb, zowel privé als professioneel, en hierin mijn eigen afdruk heb
kunnen zetten.

Kleurrijke accessoires in
en buiten huis

De zomer komt eraan en de zomerkleding,
het tuinmeubilair en de strandtas mogen
weer uit de kast. Je wilt uiteraard niet alles
nieuw kopen, maar een kleurrijk detail kan
je bestaande thuiscollectie net dat speelse,
zomerse accentje geven.
Op zoek naar een kleurrijk pareltje? Denk
hierbij eens aan de nieuwe collectie Niños
tassen en kussens! Ze zijn gemaakt van
gerecyclede originele draagdoeken van
vrouwen uit de bergdorpen in het Andes
gebergte. Door de aankoop van de doeken
krijgen deze vrouwen een extra inkomen. In
ons Niños Atelier worden de doeken vervolgens gewassen en vakkundig omgetoverd

Boeken of vliegtickets
kopen...

Sinds kort wordt via deze websites een
deel van het aankoopbedrag aan Niños geschonken!
Boekenwinkel:
www.YouBeDo.com
(donatie:
10%
van aankoopbedrag, kies bij je bestelling als goed doel ‘stichting Niños’)
Vliegticket-winkel:
www.waarheenwaarvoor.nl/NinosPeru.
html (donatie: 15 euro per boeking. Absoluut een veilige aankoop, want deze actie
komt van een directe neef van Jolanda)

naar nieuwe accessoires. Het Niños Atelier
biedt daarbij een werk-leerplaats voor onze
jongeren, die hier de kneepjes van het naaien ontwerpvak kunnen leren. De Niños
producten verkopen we in onze Niños winkeltjes in Cuzco, maar ook in Nederland.
Uiteraard vloeit 100% van de inkomsten
terug naar stichting Niños. Zichtbaar en onzichtbaar zijn deze producten dus echt een
pareltje!

Interesse? Kijk dan eens in onze Niños
Webshop! (webshop.stichtingninos.com)

u krijgt dankzij een nieuwe regeling via de
belastingdienst tot maar liefst 52% van uw
donatie terug (afhankelijk van uw leeftijd
en inkomen).

Wat moet u doen?
U vult het schenkingsovereenkomst in,
zoals u die op onze website onder ‘Help
onze Niños’ kunt downloaden. U stuurt
de overeenkomst ingevuld naar Stichting
Niños, Breitnerlaan 101, 2596 GX Den
Haag. U krijgt van ons een donateursnummer en eventueel een incasso kenmerk
en dan sturen wij u een exemplaar retour.

Uw giften zijn nu nóg waardevoller!
Het bedrag dat u voorheen al aan ons overmaakte is nu het dubbele waard. Via het rekenvoorbeeld ziet u hoe dat werkt. Als u het
belastingvoordeel inzet, kunnen wij nog
meer kinderen in Cuzco helpen.

Voorwaarde voor belastingvrij schenken
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.

Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke
schenking niet meer via de notaris te lopen. Dit scheelt Stichting Niños kosten en

Belastingteruggave: rekenvoorbeeld
Stel uw donatie in 2015 is 120€. In 2016
doet u belastingaangifte en uw donatie
geldt dan volledig als aftrekpost. U krijgt
hiervan maximaal 52% terug. Uw donatie
kost u zo geen 120€, maar slechts 58€.
Of… doneer echt 120€. Om dat te doen
verhoogt u het bedrag naar 250€. Van de
belastingdienst krijgt u na aangifte weer
130€ terug. Uw donatie kost u dus netto
120€ terwijl Niños 250€ ontvangt.

Berichten van het

Aanmelden kan eenvoudig via een mail aan:
info@stichtingninos.com. Alvast bedankt!

Adres: Breitnerlaan 101, 2596 GX Den Haag
Telefoon: +31 (0)6 - 17 45 42 71

Duurzaam en verantwoord drukwerk

Rekening: Stichting Niños Unidos Peruanos
IBAN: NL85 RABO 0123 2663 19
BIC: RABONL2U

Uw

gulden is een daalder waard!
(Belastingvrij schenken)

secretariaat

Oproep emailadressen

Deze nieuwsbrief wordt per mail reeds aan
ruim 2500 donateurs gestuurd. Daarnaast
ontvangen nog circa 1400 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-, druk- en
portokosten. Met die besparing kunnen we
weer meer doen voor onze kinderen in Peru.
Ook wordt het milieu een handje geholpen.

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

Praktische informatie
Secretariaat: Annemarie ter Haar
Mail: donateur@stichtingninos.com

Onze dank is groot!

Publiciteit en presentaties: Zita van Wees
E-mail: zita@stichtingninos.com
Websites stichting Niños:
www.stichtingninos.com
Niños webshop: webshop.stichtingninos.com
Niños hotels: www.ninoshotel.com

