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Presentatie nieuwe onderwijsmethode voor kinderen van 
3 tot en met 5 jaar 
 

Zes jaar lang heeft HoPe, samen met het 
Peruaans Ministerie van Onderwijs en collega 
NGO Plan International, gewerkt aan de 
ontwikkeling van een nieuwe onderwijs-
methode voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 
en met 5 jaar. Meer dan 150 kleuterscholen in 
de Regio Cusco hebben deelgenomen aan het 
programma waarbinnen de onderwijsmethode 
is ontwikkeld.  
Het nieuwe onderwijsprogramma gaat uit van 
de eigen taal en de eigen cultuur van de 
inheemse kinderen.  
Het nieuwe onderwijsprogramma is onder grote 
belangstelling aan publiek en pers 
gepresenteerd. 
HoPe ondersteunt het Ministerie van Onderwijs 
gedurende 2017 bij de implementatie van het 
programma in alle kleuterscholen van het 
Departement Cusco. HoPe ondersteunt het 
ministerie in de scholing van haar onderwijs-
specialisten en met de training van de docenten 
van  3.035 kleuterscholen. Het directe bereik in 
2017 bedraagt meer dan 65.000 kinderen in de 
leeftijd van 3 tot en met 5 jaar.  
 

 

Jaarverslag 2016 
Het bestuur van HoPe is blij dat het jaarverslag 2016 is afgerond. 
Zie http://www.stichtinghope.org/index.php/nieuws/17-nieuws/94-jaarverslag-2016. 
Wij hebben dit jaar twee jaarverslagen gemaakt: een uitgebreid jaarverslag en een verkort 
jaarverslag.  
Dit laatste is speciaal gemaakt voor diegenen die snel een overzicht willen hebben van de 
projecten waaraan het ingezamelde geld is besteed. Het is een verantwoording in grote lijnen. 
Wie meer in detail wil weten wat HoPe het vorig jaar heeft gedaan en meer inzicht wil krijgen in 
de inkomsten en uitgaven, kan het uitgebreide jaarverslag raadplegen. Wie vragen heeft of 
opmerkingen wil maken, is altijd welkom bij het bestuur. 
Wij danken alle donateurs heel hartelijk dat zij ons vertrouwen hebben gegeven en ons in staat 
hebben gesteld te doen wat is gedaan. 
Maarten Elling 
Voorzitter HoPe NL 



Nieuwsbrief Stichting HoPe, Juni 2017 - pagina 2 

Team 2017 van HoPe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn niet anders gewend dan vol lof over ons team in Cusco te praten. Die mensen daar die 
met kennis van de lokale situatie, waar armoede heerst, belangrijke ontwikkelingen op gang 
brengen. Altijd samen met de bevolking, soms samen met andere NGO’s en aanvankelijk met 
een sceptisch toekijkende overheid. Zij behaalden resultaten en wisten die zodanig uit te venten 
dat de overheid belangstellend werd en nu zelfs gevraagd heeft om die resultaten uit hun 
projecten op grotere schaal te implementeren. 
Het HoPe-team beschouwt dit natuurlijk als een groot succes en als een overwinning op de 
onverschilligheid die de overheden voorheen toonden. Op verschillende niveaus zijn 
onderhandelingen gestart. Zij gingen daar in met de houding van: “Je kunt wel zeggen dat je 
implementatie belangrijk vindt, maar wat heeft u, overheid daar dan voor over?” Er zijn al 
enkele overeenkomsten gesloten en er zijn invoeringstrajecten gestart, op het gebied van de 
professionalisering van het kleuteronderwijs en met betrekking tot de programma’s “Spaans 
als tweede taal”. De overheid faciliteert dan bijvoorbeeld het vervoer, kosten van de 
conferenties en de overnachtingen van de deelnemers. Het HoPe-team zorgt dan voor de 
invulling en uitvoering van het programma.  
Maar …. wie zijn die mensen van het HoPe-team eigenlijk? Hoe groot is het team en hoe is het 
samengesteld? We stellen het team aan u voor. Veertien mensen in getal, sommigen werken 
fulltime, anderen parttime of enkele uren per week. We hebben ze bijna allemaal op de foto 
gekregen. 
Het team doet de hartelijke groeten aan alle donateurs die het werk van HoPe in Peru mogelijk 
maken.  
 

Projectbezoek HoPe 
Van zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei 2017 ben ik voor de zesde keer in Peru geweest 
om o.a. projecten van Stichting HoPe te bezoeken in de hoop opnieuw een steentje bij te 
kunnen dragen. Eerst ben ik met het team van HoPe Peru in overleg gegaan en hebben we 
samen een programma samengesteld voor deze twee weken. Het was al snel duidelijk dat ik 
een aantal leerkrachten zou gaan begeleiden op de werkvloer en daarnaast met collega’s van 
HoPe een aantal projecten zou gaan bezoeken om op de hoogte te zijn van de laatste 
ontwikkelingen. Hier volgt een verslag van wat ik zoal heb mogen en kunnen doen. 
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Op mijn eerste dag heb ik met HoPe-medewerker Julio opnieuw een bezoek gebracht aan de 
bibliotheek in de achterstandswijk Villa Maria. Hier waren duidelijk verbeteringen doorgevoerd 
vergeleken met vorig jaar.  Allereerst is het afgelopen jaar het gedeelte van het dak 
gerepareerd, waardoor alle ruimtes weer gebruikt kunnen worden. Eén van de ruimtes is 
omgetoverd tot een ‘stil-lezen-ruimte’ waar kinderen op kussens rustig kunnen lezen zonder 
gestoord te worden. Alles is geverfd en gezellig aangekleed. Ook zijn er een paar computers 
vernieuwd waardoor de internetverbindingen verbeterd zijn. De vier leerkrachten vertelden mij 
trots over hoe zij de kinderen begeleiden bij het maken van hun huiswerk en hoe zij 
voortdurend contacten onderhouden met de scholen en de ouders van de kinderen over hun 
vorderingen. 
Samen met twee afgevaardigden van de UGEL, een regionale afdeling van het Ministerie van 
Onderwijs, en HoPe-medewerker Oscar heb ik na - ook nu weer - een prachtige tocht over 
smalle bergweggetjes een bezoek gebracht aan de school in Quelcanca die door HoPe is 
gebouwd. Het aantal leerlingen is hier zodanig gegroeid dat er een tekort aan klaslokalen is 
ontstaan. Hierdoor maken de kleuters van dit schooltje gebruik van een noodlokaal dat veel te 
weinig voorzieningen biedt om onderwijs te kunnen geven. De bevindingen zijn besproken met 
de directeur van de school en op korte termijn zal bekeken worden hoe dit probleem aangepakt 
zal worden.  
Mijn bezoek samen met Julio aan het brandwondencentrum in 
Cusco heeft ook dit keer een diepe indruk achtergelaten. 
Telkens weer merk ik het belang van de bijdrage van HoPe aan 
dit project. Ana Lucia, de speltherapeute, en Elsa, de 
fysiotherapeute, benadrukten dat eveneens tijdens de 
gesprekken die ik met hen had.  Deze middag probeerde ik de 
patiëntjes af te leiden met de door mij meegebrachte handpop 
Pompom. Zo ook Cherisa, een meisje van elf jaar. Zij was door 
Pompom zodanig afgeleid dat ze nauwelijks merkte dat Elsa 
intussen haar verbrande benen behandelde. Op meerdere 
schooltjes heb ik afgelopen jaren een Pompom achtergelaten 
en overal is hij een geliefd vriendje geworden. Ook hier in het 
ziekenhuis hebben de kinderen Pompom meteen als vriendje 
geaccepteerd. Een jongetje van twee jaar bijvoorbeeld wilde 
alleen in bad als Pompom ook meeging.  
Ik heb in deze twee weken nog meer projecten bezocht. De tijd 
is voorbij gevlogen. Ik heb veel mogen doen en veel gezien. Ik 
heb volop genoten van de projectbezoeken, van de vrolijke 
kinderen en het weerzien van lieve bekende mensen. Zij 
hebben ervoor gezorgd dat ik me ook dit keer helemaal 
welkom heb gevoeld in Peru. Ik wil hen allemaal heel hartelijk 
danken voor deze fantastische weken.  
Anja Eppingbroek, Vrijwilligster 

 

Sapa Pana Travel en HoPe al bijna 15 jaar in prettige 
verbinding met elkaar! 
In 2018 is het 15 jaar geleden dat Sapa Pana Travel startte met het aanbieden van op maat 
samengestelde reizen naar Latijns-Amerika. De naam Sapa Pana Travel is toen met zorg 
gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana' zijn ontleend aan het Quechua, een inheemse taal die 
nog altijd gesproken wordt in delen van Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en Argentinië. 
In het Quechua betekenen deze woorden: 'Uw Unieke Reis'. De eerste bestemmingen die 
we aanboden waren Peru, Bolivia en Chili. Sindsdien hebben we de filosofie dat we alleen 
reizen willen aanbieden naar bestemmingen die we door en door kennen, waar we regelmatig 
komen én waar we beschikken over een sterk en betrouwbaar netwerk. In de jaren die volgden 
groeide ons aanbod gestaag en tegenwoordig organiseren we reizen naar vrijwel geheel 
Latijns-Amerika én Antarctica. 
In de beginfase van Sapa Pana Travel nam de oprichter, Johan van Rijswijck, contact op met 
Riky de Roo van Stichting HoPe en dit was de start van een intensieve samenwerking. 
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Aanvankelijk was het voornamelijk wederzijdse promotie. Echter, op een later moment, door 
Stichting HoPe ook te betrekken bij een aantal grote reisprojecten, werd er leuk sponsorgeld 
voor de stichting binnen gehaald. Het eerste gezamenlijke reisproject was een reis voor 
25 studenten en leraren van het ORS Lek en Linge. Het grootste gezamenlijke reisproject is 
zonder twijfel de Panamericana Roadtrip, waarbij we 83 klassieke Volvo’s verscheepten naar 
Buenos Aires om er vervolgens met bijna 200 mensen een route van ongeveer 16.000 kilometer 
mee te rijden, door 6 Zuid-Amerikaanse landen, om uiteindelijk de reis te eindigen in Cartagena 
de Indias, een historische stad aan de Caribische kust van Colombia. Dit project leverde ruim 
50.000 euro voor Stichting HoPe op! Walter Meekes reisde toen mee als reisbegeleider en ook 
brachten we met de gehele groep een bezoek aan comunidad Racchi, een lokale gemeenschap 
waar Stiching HoPe werkzaam is. Naast de eerdergenoemde financiële bijdrage creëerden we 
zo dus ook een behoorlijk aantal nieuwe ambassadeurs voor de stichting. 
Met oog op het 15-jarig bestaan van Sapa Pana Travel borrelt het van mooie nieuwe ideeën en 
plannen. Om te beginnen zullen we de reizen met eigen auto frequenter én op grotere schaal 
gaan aanbieden. De individuele reizen op maat én de premium groepsrondreizen (denk ook aan 
de Peru reis met een bezoek aan de projecten van Stichting HoPe!), die we nu aanbieden op 
de Nederlandse en Belgische markt, zullen we ook gaan aanbieden in andere Europese landen. 
Genoeg uitdagingen dus bij Sapa Pana Travel, waarbij we vanzelfsprekend de samenwerking 
met Stichting HoPe tot in lengte van dagen willen continueren! 
 

Markante oprichter Stichting HoPe Nederland overleden 
Op 11 mei jl. is Gerard van Stijn, één van de medeoprichters van Stichting HoPe Nederland, op 
73-jarige leeftijd overleden. Het oprichtingsbestuur houdt vele warme herinneringen over aan 
de goede samenwerking met hem. Gerard was al lange tijd ziek. 

Al ruim voor de oprichting van de Nederlandse steunstichting in 
2002 was hij zeer betrokken bij het werk van Walter Meekes en 
Tineke Griffioen in Peru. En dankzij Gerard organiseerde de Lions 
club in Noordwijk regelmatig sponsoracties voor diverse projecten 
van HoPe. Tot tweemaal toe werd er door de Lions een grote 
galaveiling georganiseerd in Huis ter Duin. De opbrengsten waren 
groot, mede dankzij de samenwerking met Wilde Ganzen. 
Ook toen Gerard geen bestuurslid meer was, bleef hij betrokken bij 
het werk van HoPe en had hij vaak contact met de beide oprichters 
van Fundación HoPe in Peru, Walter en Tineke. 
Op 17 mei jl. hebben vele familieleden, vrienden en bekenden een 
herdenkingsdienst bijgewoond in de Oude Jeroenskerk in 
Noordwijk-Binnen, waarna een toast werd uitgebracht op het leven 

van Gerard. Namens het oprichtingsbestuur waren Hiero Oosterbaan met partner Ingrid Trouw 
hierbij aanwezig. 
DANK JE WEL Gerard, voor alles wat je voor HoPe hebt betekend. Je leeft voort in onze 
gedachten. 
 
Kees van Putten, Hiero Oosterbaan en Riky de Roo 
 

Colofon 
Fundación Holanda – Peru 
Walter Meekes, Cusco, Peru 
E-mail: waltermeekes@fundhope.org 
 
Stichting HoPe Nederland 
Ineke de Graaf 
Bijsterveldenlaan 63, 5045 ZX Tilburg 
Tel +31 (0)6 208 57 278 
E-mail: contact@stichtinghope.org 
Kamer van Koophandel Oost-Brabant, 
nr.17151364 
ANBI rangschikking, nr. 8148 45 873 

Donaties  
Bankrekeningnr. NL69RABO030 02 76 087 
t.n.v. Stichting HoPe Nederland 
www.stichtinghope.org 
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