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

NIEUWSBRIEF

16e jaargang,
63e uitgave

INLEIDING
Met deze extra coronanieuwsbrief informeren wij u graag tussentijds over de stand
van zaken van de projecten die door CEDNA in Peru worden uitgevoerd, met behulp
van de donaties die Stichting Vilcabamba ontvangt.

DONATIE
Een Amsterdamse stichting heeft € 100.000,-- beschikbaar gesteld voor
organisaties in Peru met een Nederlandse achtergrond.
Vanwege de uitzonderlijke situatie heeft deze stichting dit zeer mooie gebaar
gemaakt. Door deze prachtige actie aan te melden bij Het Wilde Ganzencoronafonds is de donatie verdubbeld.
Van dit totale bedrag heeft CEDNA € 16.500,-- ontvangen voor voeding en een
kookopleiding.

WAT DOEN WE HIERMEE?
Projectduur
Direct begunstigden
Indirect begunstigden
Startdatum
Einddatum
Begroting

4 maanden
40 gezinnen (per gezin één verantwoordelijke)
160 personen (per gezin vier personen)
1 juni 2020
30 september 2020
€ 16.500,--.

Dit betekent dat 40 gezinnen ondersteuning krijgen in de periode 1 juni t/m 30
september 2020.
Zij ontvangen voedselpakketten en worden tegelijkertijd opgeleid in koken. Ook
krijgen zij voorlichting over het coronavirus en de protocollen die daarbij
horen. Hiervoor krijgen zij zeep en gezichtsmaskers uitgereikt voor het hele
gezin. Tevens leren zij verkooptechnieken voor de verkoop van hun producten
d.m.v. video’s.
Met deze opleiding kunnen zij dan na de quarantainetijd lokale maaltijden gaan
verkopen of in een lokaal restaurant gaan werken.
Voorlopig richt de opleiding zich op de lokale markt, omdat er op dit moment
geen toerisme is en dat in de nabije toekomst ook nog niet wordt verwacht. Op
dit moment heeft Peru de status rood voor reizen naar het buitenland.
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VIRTUEEL LESGEVEN
Het is de bedoeling dat de cursisten zelf thuis gaan koken. De bereiding wordt opgenomen en deze
video’s worden naar de cursisten verstuurd via WhatsApp die hiermee aan de slag gaan. Ook krijgen zij
een receptenhandboek.
Van de resultaten worden foto’s verstuurd naar de docent die dan met de cursist bespreekt wat er goed
is gegaan en wat er nog verbeterd kan worden.
Er zullen wekelijks bezoeken worden afgelegd, uiteraard met inachtneming van de 1,5-metermaatregel, om de voortgang te bespreken.
Ook voor CEDNA is dit een interessante ontwikkeling, omdat beter inzicht kan worden verworven over
het virtueel lesgeven, wat perspectieven kan openen voor de toekomst.
Voor de toegang tot WhatsApp, het maken van de video’s van de maaltijden en het betalen van licenties
van het gebruik van video’s van anderen zijn middelen beschikbaar in de begroting van ons
Opleidingen project.
Ongeveer 90% van de cursisten heeft de beschikking over een telefoon met WhatsApp.
Er is gekeken naar de mogelijkheid van klassikaal lesgeven via bijv. Zoom, maar dat lijkt te ingewikkeld
voor onze doelgroep.

PROTOCOLLEN
De uitdaging is om wekelijks alle ingrediënten naar de cursisten te krijgen.
Hulporganisatie Caritas uit Cusco heeft aangeboden te helpen met de protocollen voor de aanschaf van
voedsel en het transport naar de juiste plek. Zij hebben contracten met bedrijven en instanties die de
organisatie en distributie van voedselpakketten regelen. Ook het leger wordt hierbij ingeschakeld.

DOELGROEP
De cursisten komen uit de families van onze gezondheidsprojecten. Deze families zijn bekend en de
lokale gezondheidsleiders kunnen hierbij helpen.

CREATIEF IN CORONATIJD
Omdat de opleidingslokalen in deze coronatijd niet gebruikt kunnen worden, wordt gekeken of de
lokalen gebruikt kunnen worden om een productie- en uitleveringslijn op te zetten voor brood en
banket. Een bevriende bakker, die zijn baan in een 5-sterren hotel in Cusco is kwijtgeraakt door de
coronacrisis, wil hierbij behulpzaam zijn. De protocollen hiervoor zijn in voorbereiding.
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CORONA-LOCKDOWN IN CUSCO
Het opleidingsprogramma 2020-2021
Sinds het begin van de quarantaine in Peru (16 maart) is het opleidingscentrum gesloten. Er mogen
geen lessen worden gegeven. Ook is er geen kantoorpersoneel aanwezig.
Vanaf 2 maart zijn 3 cursussen van start gegaan: cursus assistent-kok, cursus banketbakken en cursus
bar/restaurant, met een deelname van 45 cursisten.
Deze cursisten zitten sinds het begin van de quarantaine thuis en krijgen geen les. Zij zijn telefonisch en
via WhatsApp benaderd of zij virtueel les willen hebben. 85% van de cursisten heeft aangegeven dat zij
liever praktijkles willen hebben in ons opleidingscentrum en willen wachten totdat het centrum weer
van start mag gaan met lesgeven.
Van deze 45 cursisten zijn er 11 van de cursus assistent-kok geselecteerd die zullen deelnemen aan het
voedsel- en kookprogramma van het coronafonds (zie 1e pagina) dat per 1 juni van start gaat. Via
Facebook en WhatsApp worden onze cursisten geïnformeerd door middel van video’s en flyers
betreffende voorlichting over het coronavirus en gerelateerde noodzakelijke informatie. Bijvoorbeeld
wat te doen bij huiselijk geweld, iets dat gedurende de quarantaineperiode aanzienlijk is toegenomen.

Ook Cora Staats, onze uitvoerend directeur in Cusco, heeft een soort van huisarrest. Ze mag wel eten en
drinken kopen. Maar er wordt gewoon thuis doorgewerkt en de lichamelijke conditie wordt op peil
gehouden door yoga en spinning (fietsen).
En ook nieuw, weer zelf koken want alle restaurants zijn gesloten. De meeste buitenlanders in Peru
eten dagelijks buiten de deur, voor € 2,-- à € 3,-- heb je een heel behoorlijke maaltijd.
En het is doodstil op straat, zoals te zien is op onderstaande foto’s vanuit het appartement van Cora,
waar ze nu al weer zo’n 10 jaar woont.
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TOEKOMST
Ondanks de coronacrisis gaan de voorbereidingen voor het nieuwe opleidingscentrum in de Heilige
Vallei gewoon door.
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