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INLEIDING
Met onze nieuwsbrief 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.

VAN DE VOORZITTER
We vallen maar gelijk met de deur in huis: de Stichting Vilcabamba en onze
partnerorganisatie CEDNA gaan stoppen, want… we hebben onze doelen bereikt.
Op 9 mei 2003 is de Stichting Vilcabamba opgericht om op een zo breed mogelijke
wijze lokaal geïnitieerde ontwikkelingsprojecten in Cusco, Peru te ondersteunen.
Dit gebeurde op initiatief van Cora Staats, die in Peru de lokale partnerorganisatie
CEDNA heeft opgericht om haar droom te verwezenlijken. Zij heeft in 2003 Nederland
achter zich gelaten en zich gevestigd in Cusco, Peru.
In bijna 20 jaar hebben Vilcabamba en CEDNA gezamenlijk 55 projecten uitgevoerd.
Hierdoor is bij bijna 12.000 kinderen en gezinnen de voedingssituatie verbeterd. Kroon
op ons werk was dat we met deze activiteiten in april 2020 konden stoppen omdat de
Peruaanse overheid op basis van onze initiatieven de voedselproblematiek rond
Cusco voortaan zelf ging aanpakken.
Op dit moment ondersteunen we dankzij uw - soms jarenlange en substantiële donaties nog een aantal opleidingsprojecten voor het generen van werk en
zelfstandig ondernemerschap.
Met alle projecten hebben we in totaal zeker meer 7.000 cursisten kunnen helpen. Het
laatste 16e opleidingenproject wordt uitgevoerd in de periode juni 2022 t/m mei 2023.
U hebt méér dan gul gegeven, want in de afgelopen 20 jaar is er meer dan
€ 2,5 miljoen gedoneerd door meer dan 400 verschillende donateurs. Van giften van
€ 5,-- tot zelfs een donatie van boven de € 100.000,--. Daar zijn wij heel dankbaar voor!
Ook bedanken wij iedereen die in de afgelopen 20 jaar zijn beste beentje heeft
voorgezet.
Maar wij willen u vooral hartelijk bedanken voor uw steun in al die jaren aan de
kinderen, vrouwen en mannen in Cusco, die door uw hulp een stapje verder in het
leven zijn gekomen.
Rob van der Velde
Voorzitter stichting Vilcabamba
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INTERVIEW MET CORA STAATS,
INITIATIEFNEEMSTER STICHTING VILCABAMBA
Vertel eerst eens iets over jezelf
Privé: Ik hou van gezelligheid, reizen, uitgaan (dansen, lekker eten en
drinken), de natuur, tennissen en gitaarspelen. In mijn werk: praktisch,
gedreven, gepassioneerd, eerlijk, positief, zeer verantwoordelijk, vol
vertrouwen in anderen, graag mensen helpen, zakelijk, professioneel, harde
werker, zo goed mogelijk mijn werk doen, beetje eigenwijs, teamplayer.
Hoe ben je op het idee gekomen om naar Peru te emigreren en je in te
zetten voor de plaatselijke bevolking in Cusco?
Mijn idee was niet echt om naar Peru te emigreren. Ik wilde graag
ontwikkelingswerk doen en kwam in Peru terecht. Via een organisatie in
Nederland, Activity International, kun je een taal studeren en
vrijwilligerswerk doen in een sociaal project. Dit wilde ik graag in een
Zuid-Amerikaans land doen. In het programma waren drie landen
beschikbaar: Guatemala, Bolivia en Peru. Mijn vriendin Tiny vertelde mij als
je naar Peru gaat, wil ik met je de Inca Trail lopen. Dat was eigenlijk de
definitieve beslissing om naar Peru te gaan en had ook voor mij de meeste
interesse. Peru was op dat moment een van de armste landen van ZuidAmerika, Inca-cultuur en natuurlijk de prachtige natuur. Dit vrijwilligerswerk
heb ik 1 jaar in een gezondheidsproject van de gemeente Cusco gedaan.
Het bestond voornamelijk eten geven aan ondervoede kinderen van
veelal alleenstaande moeders en spelletjes met ze doen. Dit was een
bijzondere ervaring voor mij om met deze kinderen te werken en ze de
liefde te geven die ze nodig hebben. Dit heeft op mij diepe indruk
gemaakt en na terugkomst in Nederland wilde ik graag met sociale
projecten de bevolking van Cusco helpen. Het sociale werk met de lokale
bevolking in combinatie met Cusco als internationale toeristische omgeving
is voor mij denk ik de ideale leef- en werkomgeving zodat ik zonder het te
merken hier bijna 20 jaar ben en me hier zo prima en gelukkig voel dat ik wil
blijven.
Concreet: wat heb je in Cusco bereikt?
Dat ik heb kunnen bijdragen aan het verbeteren van de levenssituatie van
veel jongeren, moeders en families van de regio Cusco, die het veel minder
hebben dan wij in Nederland. Ik denk dat ik de mooiste manier heb
gevonden om mezelf als persoon nuttig te voelen en anderen te helpen.
Toen je in 2004 naar Peru verhuisde, had je toen kunnen bedenken wat je
nu bereikt hebt?
Natuurlijk niet. Maar dit was zeker niet mogelijk geweest zonder de
ondersteuning van Stichting Vilcabamba en donaties vanuit Nederland.
Echt fantastisch om te zien dat vrienden en familie zich hebben ingezet
voor de sociale projecten in Cusco, Peru. Ik heb dit altijd als zeer bijzonder
ervaren en toch altijd gezien als een gezamenlijk “familie/vriendenproject”. Ook de professionele bijdrage van bestuursleden van
Vilcabamba en CEDNA, de fondsenwerver in Nederland en het personeel
van CEDNA heb ik als bijzonder ervaren om de bevolking in Peru te helpen.
Heb je in je werk als directeur van een NGO nog vaardigheden bij je
ontdekt, die je vooraf niet voor mogelijk had gehouden?
Jazeker, nooit opgeven ook in moeilijke situaties en altijd positief blijven. Dat
zie ik terug als enthousiast tennisser. Altijd doorgaan tot de laatste bal is
gespeeld. Ik heb geleerd om projecten en een organisatie te leiden. Het
bestuur van CEDNA vertelt me dat ik een talent heb dat ze weten te
waarderen. Het vermogen om technische zaken op een praktische
professionele manier op te lossen.
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Hoe is het werken met Peruanen bevallen?
De Peruanen zijn hele lieve mensen. Ik heb prima met de Peruanen, met
name uit de regio Cusco, kunnen samenwerken. Ze zijn rustig en relaxed.
De bevolking geeft je het gevoel van oprechte genegenheid, is niet
egoïstisch en erg aanhankelijk. Op het werk heb ik wel een beetje de
Nederlandse managementmentaliteit toegepast. In teamverband
werken, stimuleren van initiatief en het bijdragen aan professionele
ontwikkeling van iedere medewerker. Hier heerst nog wel veel uitvoeren
wat de baas je vertelt.
Wat is je het meeste tegengevallen in Peru?
De corruptie. Ook de ongelijkheid in toegang tot goede gezondheidsen educatiefaciliteiten. Als je geld hebt, overleef je, als je dat niet hebt,
ga je dood. Verder, maar dit is gebruikelijk in de Zuid-Amerikaanse
cultuur, het niet afzeggen van afspraken of te laat komen, veel te laat
komen of niet informeren dat je later komt.
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?
Dat zijn toch wel de lokale feesten en ceremonies hier. Defilé met
CEDNA-personeel en cursisten op de Plaza de Armas in Cusco en allen in
poncho tijdens de Cuscofeesten van het Inti Raymi feest (feest van de
zon). Ook een speciale Inca bruiloft in een van de afgelegen dorpen
waar we hebben gewerkt. De afsluiting van projecten met
gemeenschappen in de bergen waar ze wonen.
Heeft het werken in Peru je voldoening gegeven?
Jazeker. Het is bijzonder dat je werk kunt doen waar je van houdt en
waar je passie ligt. Dat geeft toch wel een gelukkig voldaan gevoel.
Waar ben je het meest trots op?
Het grote aantal cursisten dat we hebben kunnen helpen hun leven te
verbeteren. En de waardering van de cursisten en organisaties.
Waarom stop je nu met de projecten?
CEDNA en Vilcabamba hebben onze doelstellingen bereikt. De overheid
voert nu zelf gezondheidsprogramma´s uit. Ook de opleidingsprojecten
van plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten van een eigen bedrijf
hebben door de pandemie een aanzienlijke toename van
overheidsprogramma´s gegeneerd waarbij onze projecten niet meer
nodig zijn. Ook de aanzienlijke terugloop van donaties uit het buitenland
en teruglopende lokale bijdragen maakt het steeds moeilijker om
projecten te kunnen blijven uitvoeren. En voor mij een moment om na 20
jaar ontwikkelingswerk te hebben gedaan een nieuwe uitdaging aan te
gaan.
Als je terugkijkt op de afgelopen 18/19 jaar in Cusco, wat is je dan het
meest bijgebleven?
Ik denk de mensen met wie ik in CEDNA heb samengewerkt waarmee ik
ook persoonlijke mee bevriend ben geraakt. De vele lokale en
internationale contacten. Maar ook de verbetering van de
economische omstandigheden van de Peruanen. Toen ik in Cusco
aankwam, waren er oude bussen en auto´s, geen toegang tot kredieten
of hypotheken. Nu zie je dat velen een appartement hebben gekocht,
een nieuwe auto etc. Dat is mooi om te zien, ondanks de negatieve
berichten van corruptie en politieke problemen.
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Heb je je nu helemaal gesetteld in Cusco, of kom je weer terug naar
Nederland?
Ik heb als sterrenbeeld tweelingen. Zij laten altijd mogelijkheden open. Dit
heeft te maken met hun behoefte aan vrijheid. Maar ik zag op mijn 60ste
verjaardagsfeestje 90% Peruaanse vrienden en 10% Nederlandse vrienden
dus denk dat ik hier wel gesetteld ben en zeker geïntegreerd. Maar Peru is
niet Nederland. Politieke situaties kunnen wijzigen. Peru is op dit moment in
een zeer onzekere politieke situatie. Maar een Peruaans gezegde is: Peru is
altijd in crisis waarom zal je je druk maken. Ik heb ook weer gezien tijdens
de quarantaine en pandemie dat de Peruanen zeer creatief zijn en altijd
weer een oplossing hebben voor een crisissituatie.
Als het laatste project in mei 2023 klaar is, wat ga je dan doen?
Ik heb toerisme gestudeerd en wil wel iets gaan doen in deze sector. Heb
in de Heilige Vallei, een toeristisch gebied 1,5 uur van de stad Cusco een
terrein kunnen kopen en ben daar een vakantiehuisje aan het bouwen.
Daarmee wil ik iets gaan doen.
Als laatste: wat zal je het meeste bijblijven van je avontuur in Peru?
De mooie projecten die we hebben uitgevoerd en de samenwerking met
collega´s, cursisten en bevolking van Peru. Maar natuurlijk ook de
bijzondere feesten in Cusco die ik heb meegemaakt. Ook de herinnering
van de gezichten van mensen die zich gesteund voelen, de blije
gezichten van kinderen, de prachtige landschappen, de natuur en de
mensen.
NB: mocht u persoonlijk nog wat aan Cora willen schrijven:
corastaats@hotmail.com

Bericht voor de donateurs
De maandelijkse automatische afschrijvingen kunt u nu laten
vervallen. Het laatste project is kostendekkend, en aangezien
we nu stoppen met de fondsenwerving is uw zeer
gewaardeerde bijdrage niet meer nodig.
Hartelijk dank voor uw soms jarenlange steun aan onze
stichting!

Eindrapportage Opleidingen 15
Dit project liep van 1 juni 2021 t/m 31 mei 2022.
De begroting bedroeg € 95.350,-- en is ook zo uitgevoerd, dus
geen budgetoverschrijding.
De doelstelling was om 200 jongeren en moeders op te leiden
om hun persoonlijke en arbeidsvaardigheden te verbeteren.
Eindresultaat: 249 cursisten hebben meegedaan, waarvan er
98 zijn opgeleid voor plaatsing op de arbeidsmarkt en 151 voor
ondernemerschap.
Ook hebben we 63 cursisten bij bedrijven kunnen
onderbrengen en zijn 114 cursisten gestart met een eigen
bedrijfje of hebben hun eigen bedrijfje verbeterd.
Het volledige verslag zal in juli op de website
www.vilcabamba.nl geplaatst worden. De donateurs van dit
project worden persoonlijk hiervan op de hoogte gesteld.
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FINANCIEEL VERSLAG 2021
De penningmeester heeft het financieel verslag 2021 ter controle ingediend
bij de accountant.
Het financiële verslag is goedgekeurd door de accountant en staat op de
website www.vilcabamba.nl, tab: over vilcabamba, onderaan.

WAARDERING VAN DE PERUAANSE OVERHEID
Op 27 mei 2022 zijn door het Ministerie van Werkgelegenheid aan 30
bedrijven certificaten uitgereikt als her- en erkenning van die organisaties
en bedrijven, omdat zij hebben bijgedragen aan plaatsing op de
arbeidsmarkt gedurende de pandemie. CEDNA viel in de categorie
NGO’s. Cora Staats heeft het certificaat in ontvangst genomen.
We zijn er trots op dat het gelukt is om CEDNA zo op de kaart te zetten in
Peru.
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