S t ic h t in g Vilc a ba m ba
Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru

Aan alle donateurs van ons 14e Opleidingsprogramma

Alphen aan den Rijn, 19 september 2020

OPLEIDINGSPROGRAMMA NR 14
Juni 2020 – mei 2021
EERSTE RAPPORTAGE
PERIODE: JUNI – SEPTEMBER 2020
VAKOPLEIDINGEN VOOR WERK EN ONDERNEMEN
IN DE REGIO CUSCO - PERU

Titel project
Vakopleidingen voor plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten/verbeteren van het eigen bedrijf voor
jongeren en moeders van plattelands en stedelijke gebieden van de regio Cusco.
Duur project
Periode uitvoering
Begunstigden
Totale Begroting
e
1 Jaar Begroting
Bijdrage CEDNA-Peru
Nog te werven

:
:
:
:
:
:
:

4 jaar
01 juni 2020 – 01 juni 2024
1.120 mensen in kwetsbare situaties tussen 18 en 30 jaar oud
€ 292.286,00
€ 95.365,00
€ 15.770,00
€ 16.720,00 per 18-09-2020

Hierbij willen wij u een update geven over de stand van zaken van ons opleidingsproject in Cusco-Peru. Het
eerste jaar van ons opleidingsprogramma zou in juni 2020 van start gaan en eind mei 2021 worden beëindigd.
Toen de coronapandemie half maart in Peru uitbrak, bevonden we ons in de voorbereidings- en
implementatiefase van dit project. Vanaf half maart is dit project uitgesteld. Hoewel we in staat waren om de
eerste cyclus van cursussen in het opleidingscentrum van CEDNA te starten, verergerde de pandemie.
De pandemie van het coronavirus werd op 6 maart in Peru bevestigd en op 15 maart vaardigde de regering van
Peru de noodtoestand uit met als gevolg een verplicht sociaal isolement. Deze quarantaine heeft 104 dagen
1
geduurd. In Cusco zijn tot 17 augustus jl. 473 mensen overleden en ruim 19.000 mensen hebben positief
getest op het Covid-19 virus. De medewerkers van CEDNA zijn reeds tweemaal getest en hebben gelukkig
allemaal een negatieve uitslag.

1

De regio Cusco heeft ongeveer 1 miljoen inwoners, waarvan de helft in stadsgebieden wonen.

Aangezien de nationale quarantaine- en noodtoestand maatregelen vanaf 17 augustus wat versoepeld zijn
kunnen enkele plannen, die bedacht en uitgewerkt zijn in de 5 maanden dat er geen les kon worden gegeven,
nu tot uitvoer gebracht worden.
Door herformulering en deprogrammering van het project is de start nu vastgesteld vanaf september 2020,
waar we zowel virtueel alsook in klassikaal verband de cursussen voortzetten. Wel worden de cursussen in 2
i.p.v. 3 maanden gegeven.
We hebben geïnvesteerd in apparatuur om vanuit ons opleidingscentrum virtueel les te kunnen geven. Dit
betreft de aanschaf van video camera’s en ondersteunende apparatuur voor de video opnames voor het
leveren van het cursusmateriaal met de docenten. Dit lesmateriaal zal zowel ‘live’ (interactief met de
cursisten) maar ook door middel van opgenomen video’s via WhatsApp en internet worden verspreid. Een
specialist voor opname en live uitzendingen zal worden gecontracteerd omdat dat nodig is om op deze nieuwe
manier les te kunnen geven.
Ook gaan we weer klassikaal lesgeven, echter in kleine groepen van 5 à 6 mensen i.p.v. circa 20 in een normale
setting.
Door de pandemie zal de begroting er wel anders uitgaan zien in het jaarverslag. Kosten van vaste lasten zijn
gewoon doorgegaan. Ook de aanschaf van apparatuur voor het virtueel lesgeven was natuurlijk niet begroot.
De financiële tegenvallers kunnen we uit onze reserve opvangen.
Wij hopen hiermee u voldoende te hebben ingelicht.
Mochten er toch vragen of opmerkingen zijn: info@vilcabamba.nl
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Het helpen creëren van het noodzakelijke
fundament, een stevige basis, waarmee de
kansarme minderjarigen en volwassenen zélf in
staat worden gesteld de eigen situatie te
verbeteren om daarmee de grondslag te kunnen
leggen voor een betere toekomst.
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