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EDITIE 40 - Ieder half jaar actueel
nieuws uit Cuzco en Nederland!

Lieve donateurs,
Zoals gewoonlijk is er weer veel gebeurd
het afgelopen half jaar. De projecten in
Cusco blijven volop in ontwikkeling en mijn
twee ‘rechterhanden’, Yoryet en Alfredo raken inmiddels goed ingewerkt. Onder hen
functioneert een sterk team van gemotiveerde mensen.
Dit alles geeft mij meer tijd en rust om onze
Niños missie nog beter onder de loep te
nemen en me daarnaast met de toekomst
bezig te houden.

al zorgen ze voor hun kleinere broertjes of
zusjes en moeten ze het voor elkaar krijgen
om diens buikjes elke dag een beetje gevuld te krijgen. Daarbij moeten ze continue
op hun hoede zijn voor geweld en vernedering, wat helaas niet altijd lukt. Wanneer de
schooltijd aangebroken is, moeten ze ook
daar weer in het gareel lopen en presteren.
Kortom, de speelsheid die van nature bij
de fase van het ‘kind-zijn’ hoort kennen zij
niet. Dit heeft o.a. als gevolg dat ze later, als
ze zelf volwassen zijn, op dit ontwikkelingsstuk van ‘kind-zijn’ een blokkade hebben,
waardoor de cirkel van verwaarlozing zich

dens hun jeugd Niños hebben ervaren hoe
belangrijk dat voor ze was. Vrij spelen en
bewegen zal daarom altijd een onderdeel
in onze activiteiten zijn en een belangrijk
aandachtspunt blijven.
Via een online nieuwsflits eind september
hebben jullie kunnen lezen over het schilderproject dat we in de maand oktober zijn
gestart. Misschien hebben jullie virtueel
‘meegereisd’ en dagelijks kunnen genieten
van de mailings over de kinderschilderijen.
Voor degenen die dat niet hebben gedaan
volgt in deze nieuwsbrief een kort verslag
van het schilderproject. Ik ben heel trots dat
de Nederlandse kunstenares Lies Goemans
speciaal hierheen gekomen is om ruim 80
jonge kinderen en 6 gemotiveerde pubers
dagelijks les te geven, zodat zij op speelse
wijze hun creativiteit konden ontplooien.
Verder loopt het jongerenproject fantastisch. Ze genieten van hun eigen ‘honk’ en
de kans om tot hun achttiende verjaardag
onder de veilige vleugels van Niños te mogen blijven.
Bestuurslid Karen van Holst Pellekaan was
in oktober drie weken op bezoek en doet
verderop een persoonlijk verslag over haar
ervaringen bij Niños.

Vanaf het begin was ons doel om kinderen
weer kind te laten zijn. Spelen is enorm belangrijk in de ontwikkeling van de mens.
Onze kinderen hebben deze luxe vaak niet
en zijn al volwassen voordat ze überhaupt
kind zijn geweest. Al heel jong moeten ze
zich gedragen als volwassenen, domweg
om te kunnen overleven. Het zware leven
dat ze ongewild hebben gekregen, dragen
ze elke dag met zich mee. Op jonge leeftijd

vaak weer herhaalt. Wij hopen een belangrijke bijdrage te leveren voor de kinderen
door hen in een veilige omgeving weer vrij
te laten spelen.
Gelukkig hebben we na bijna 20 jaar veel
succes geboekt met bovenstaande bijdrage; onze kinderen van het eerste uur
hebben inmiddels vaak zelf kinderen. Zij
mogen wel spelen, omdat hun ouders tij-

Ik wens jullie heel veel plezier bij het lezen
van deze nieuwsbrief en ben jullie na 19
jaar nog steeds oneindig dankbaar voor
jullie trouwe steun en toewijding. Volgend
jaar bestaan we 20 jaar. Onnodig te zeggen
dat we dit jubileum gaan vieren. Hoe en
waar, dat blijft nog even een verrassing.
Veel goeds uit Cusco, waar het nu zomer is.
En alvast hele fijne feestdagen en een goed
begin van 2016!

Jolanda van den Berg

Het nieuwe

schilderproject
Het was lang een grote wens van Jolanda
om de kinderen serieus de kans te geven
om te leren schilderen. Niet zozeer via hele
technische lessen, maar meer via lessen die
het oorspronkelijke talent en creativiteit van
de kinderen laat ontplooien.
Voor een eerste proefmaand nodigden we
de Nederlandse kunstenares Lies Goemans
uit om naar Cusco te komen. Zij zette daar
een pilot voor het schilderproject op waarmee we, onder leiding van een lokale kunstenaar of kunstenares, het project structureel zouden kunnen uitwerken.
Het pilot project duurde de hele maand oktober en was een groot succes. Tachtig kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en een
zestal gemotiveerde pubers genoten van de
creatieve lessen.
Om rustig en ongestoord bezig te kunnen
zijn, werd de judo ruimte ingericht als atelier. Een plek die menig kunstenaar jaloers
zou maken: het atelier bood rondom uitzicht over Cusco en de toppen van de Andes, had prachtig licht en meer dan genoeg
ruimte om ‘groot’ te werken.
Kinderen in Cusco krijgen op school af en
toe ‘schilderles’, maar helaas blijft dit beperkt tot het inkleuren van Disneyfiguren.
Jolanda haar wens was dan ook om de kinderen de kans geven uit dit keurslijf te breken. Lies bleek daarvoor een ideale lerares.
Haar eigen werk is expressief, kleurrijk en
vrij. Zij kon de kinderen heel goed stimuleren om ook zo vrij mogelijk te werk te gaan,
steeds onder het motto: ‘alles is goed, er is
geen competitie en niemand is de beste.
Wat je maakt komt uit jezelf en kan nooit

fout zijn.’
Om de kinderen even het gevoel van een
echte kunstenaar te geven, was er professionele acrylverf aangeschaft, evenals goede
penselen, tekenpapier en zelfs voor elk kind
een echt canvas (schilderdoek). Vooral dat
laatste zorgde voor veel opwinding.
Al deze materialen konden bekostigd worden door bijdragen van mensen
in Nederland die
virtueel ‘meereisden’. Zij kregen
daarvoor dagelijks een mail
met een kort verslagje en foto’s
van kinderen en
hun schilderijen.
Lies heeft gedurende de hele
maand veel enthousiaste reacties gekregen en bedankjes
van de volgers voor de inspirerende ochtendmails.

Alle kinderen kregen drie lessen van 2 uur.
Tijdens de eerste les mochten ze op een
groot wit vel papier een fantasiedier tekenen, dat ze ‘opgeroepen’ hadden tijdens
een korte meditatie. Na eerst wat geëxperimenteerd te hebben met houtskool en krijtjes, mochten ze met verf en penselen aan
de slag. De opdracht was het hele vel te benutten, een dier te maken dat niet bestaat,
in zoveel mogelijk kleuren. Het leverde de
meest geniale kunstwerken op!
Tijdens de tweede les kwam het portret aan
de beurt. Lies legde kort uit hoe een gezicht

in werkelijkheid ongeveer geproportioneerd is en gaf de opdracht in paren te gaan
werken en elkaar goed te bestuderen. Dat
leverde natuurlijk veel gegiechel op, maar
ook hele mooie eerste stappen op het pad
van de portretschilder. Daarna mochten ze
een hoofd gaan schilderen van iemand die
ze heel bijzonder vonden. Maar als ze dat
niet wilden, dan konden ze ook een schilderij van een beroemde kunstenaar als voorbeeld nemen, en wel niet minder dan een
Miro of Picasso, die het niet zo nauw namen
met de realiteit. Het was prachtig om te zien
hoe sommigen deze werken interpreteren.
En het leverde kunstwerken op die menigeen dolgraag aan de muur zou willen hangen.

De tutoras ook!

De kinderen waren zo enthousiast over het
schilderen dat ze hun tutoras (begeleiders)
met hun enthousiasme aanstaken. Die
stonden al snel te popelen om een keer les
te krijgen van Lies. Daarop kregen 22 begeleiders een eigen schilderdoek en leefden
zij zich een paar uur lang uit op een abstract
werk. Ze waren als kinderen zo blij toen ze
na de les hun canvas mee naar huis mochten nemen.
Eind oktober keerde Lies Goemans helaas
weer terug naar Nederland. Maar wij kunnen terugkijken op een geweldige schildermaand. Gelukkig is er inmiddels een
Peruaanse opvolger voor Lies gevonden,
die zal zorgen dat de lessen op structurele
basis doorgaan. In de volgende nieuwsbrief
zullen we hier uiteraard verslag van doen.

Bezoek aan Cusco
Door bestuurslid Karen van Holst Pellekaan

Ik kom met enige regelmaat naar Cusco,
niet alleen omdat ik bestuurslid ben van de
Nederlandse stichting, maar ook omdat Jolanda een goede vriendin van me is.

Anderhalf jaar geleden was ik er voor het
laatst en ook dit keer overviel het me hoeveel er in die korte tijd gerealiseerd was. In
het kinderrestaurant aan de Calle Fierro was
het meeste veranderd. Ik keek m’n ogen uit
bij het zien het jeugdhonk voor de pubers.
De lang gekoesterde wens van iedereen
om ook kinderen in de leeftijd van 12 tot
18 jaar de kans te geven om bij Niños te
blijven, is werkelijkheid geworden. En hoe!
Ze hebben een prachtige ruimte tot hun
beschikking, sfeervol ingericht met allerlei intieme hoekjes waar de jongeren hun
huiswerk kunnen maken, kunnen eten of
lekker kunnen chillen. Al het meubilair is
van doorleefd hout gemaakt, bekleed met
authentieke Peruaanse stoffen. Via een trap
naar beneden kom je in de computerruimte
waar 8 jongeren tegelijkertijd computerles
kunnen krijgen.
Toen ik in het jongerenhuis rondliep, voel-

de ik meteen een positieve
sfeer. Lachende jongeren
die ontspannen met elkaar
bezig waren. Totaal geen
‘opzitten en pootjes geven’
omdat er een mevrouw uit
Nederland rondkeek. Ze
waren zichzelf.
Verder is er op het dak
van hetzelfde gebouw een
ruimte gecreëerd, waar de
wekelijkse cirkelgesprekken worden gehouden.
Zoals jullie eerder hebben
kunnen lezen doen de kinderen dat graag en uit zichzelf. De ruimte is prachtig,
met rondom glas en een
schitterend uitzicht op de
bergen. Twintig fijne kussentjes om op te zitten en verder niks. Een
plek waar je graag wilt zijn.

Ik heb ook een aantal keren meegeholpen
bij het schilderproject, waar ik zeer van heb
genoten. Het is hartverwarmend om de
kinderen, vooral de kleintjes, helemaal op
te zien gaan in hun werk. Ze zijn totaal in
het moment, kunnen even alle narigheid
vergeten en zien iets moois en kleurrijks
onder hun handen verschijnen. Dat gun je
alle kinderen!

Ook heb ik nog even het nieuwe naaiatelier
bezocht. Ik keek werkelijk m’n ogen uit, zo
professioneel! Schitterende machines, stapels prachtige stoffen en er werd met veel
energie en kundigheid gewerkt. Echt een
aanwinst, want hierdoor hebben een aantal
Peruanen geweldig werk en kunnen de producten verkocht worden in de hotelshops of
de webwinkel van Niños. Daarnaast worden
er voor alle kinderen warme trainingspakken gemaakt voor de komende winter. Dit is
veel goedkoper en beter van kwaliteit dan
wanneer het ter plaatse aangeschaft zou
moeten worden.
Al met al had ik weer een heel inspirerend
bezoek. De sfeer is altijd liefdevol en warm,
kinderen vliegen als vanzelfsprekend, ‘Karen, Karen’ roepend, om je nek om je te
knuffelen en te zoenen.
Helemaal opgeladen moest ik na drie weken afscheid nemen. En elke keer weet ik
weer waarom ik bestuurslid ben geworden
en waarom ik Niños zo belangrijk vind. Dat
zoveel kinderen een veilige plek hebben,
de kans krijgen om weer kind te zijn en zich
in een liefdevolle omgeving in hun eigen
tempo kunnen ontwikkelen, is echt uniek!!

“Lach, speel, geniet en leef!”

Tandarts

Dankzij een gulle gift uit Nederland kunnen
alle kinderen de komende tijd weer naar de
tandarts. Dat is natuurlijk niet het leukste
wat hen kan overkomen, maar we weten
allemaal hoe belangrijk het is. We zijn hier
enorm dankbaar voor.

Voor de feestdagen...

De feestdagen naderen. We willen jullie
er nogmaals op attenderen dat er via de
Niños webwinkel prachtige tassen, sjaals,
plaids en kussens te koop zijn. Allemaal
handgemaakt in het Niños atelier in Cusco
(zie ook het artikel ‘bezoek aan Cusco). De
authentieke Peruaanse stoffen zijn kleurrijk en zacht. Een heerlijk cadeau voor de
donkere koude dagen!
Zie: webshop.stichtingninos.com
Online boekenwinkel www.YouBeDo.com
schenkt een deel van het aankoopbedrag
aan Niños. Maar liefst 10% van aankoopbedrag gaat naar de hulp aan de kinderen in
Cusco. Kies bij je bestelling als goed doel
‘stichting Niños’.

Belastingvrij schenken

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
donatie terug (afhankelijk van uw leeftijd
en inkomen).
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.

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.

ting erkend is als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). De belastingdienst heeft
Stichting Niños als zodanig erkend.

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.

Jan Tops, donateur vanaf het eerste uur en
sinds enkele jaren bestuurslid, heeft Niños
altijd een bijzonder warm hart toegedragen
en zich onbaatzuchtig ingezet voor de stichting. Per 1 januari 2016 doet hij een stap
terug. Wij zijn hem ongelooflijk dankbaar
voor alles wat hij gedaan heeft en wensen
hem het allerbeste toe.

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€.

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 stich-

Berichten van het

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

secretariaat

Oproep emailadressen

Deze nieuwsbrief wordt per mail reeds aan
ruim 2500 donateurs gestuurd. Daarnaast
ontvangen nog circa 1300 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.

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

Websites stichting Niños:

www.stichtingninos.com
Niños webshop: webshop.stichtingninos.com
Niños hotels: www.ninoshotel.com

Afscheid van Jan Tops
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IBAN: NL85 RABO 0123 2663 19
BIC: RABONL2U
Publiciteit en presentaties: Zita van Wees
E-mail: zita@stichtingninos.com

Word vrienden op facebook!
www.facebook.com/stichtingninos

