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Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru 
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AFSLUITEN	GEZONDHEIDSPROJECTEN	

 

 

 

 

 

Gezondheidsproject 

Het huidige gezondheidsproject is in zijn tweede jaar van uitvoering (periode 
april 2019-april 2020) in het district San Jerónimo en heeft haar 
belangrijkste geplande doelstellingen bereikt zelfs vóór de geplande 
einddatum.  

Het succes van de gezondheidsprojecten is boven verwachting en hierdoor 
hebben we de doelstellingen eerder bereikt dan verwacht.  

Zo is vanaf 2004 de gezondheidssituatie van 4.000 kinderen verbeterd, zijn 
3.000 kinderen hersteld van ondervoeding en hebben 5.000 gezinnen hun 
eetgewoonten verbeterd.  

In Cusco, Peru is ondervoeding aanzienlijk verminderd en bloedarmoede is 
afgenomen. Wij zijn dan ook heel blij dat de Peruaanse overheid onze 
initiatieven heeft overgenomen en nu zélf diverse gezondheidsprojecten 
heeft opgestart.  

Tegen deze achtergrond zijn wij van mening dat ons werk op het gebied van 
gezondheid zijn doel naar tevredenheid heeft vervuld en het noodzakelijk is 
uit het interventiegebied te vertrekken om de inspanningen met de 
Peruaanse overheid niet te dupliceren en de overdracht aan 
gezondheidscentra en gezondheidscomités te laten plaatsvinden.  

 

 

Correspondentieadres 
Marketentster 179 
2401 JB Alphen aan den Rijn 
0172-441335 
info@vilcabamba.nl 
www.vilcabamba.nl 

NIEUWSBRIEF 
 

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.  
 

16e jaargang 
62e uitgave 

Allereerste activiteiten in het 
gezondheidsproject 

Moeders met kinderen voor 
diverse testen 
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WATERFILTERS	

 

Een van de laatste acties van het gezondheidsproject: het uitdelen van 
waterfilters. In totaal zijn er 100 filters uitgereikt, 57 van Stichting Help 
Peru uit de USA en 43 van Stichting Vilcabamba. 

 
Dit is het filter in de bovenste emmer.  
’s-Avonds vullen ze de bovenste 
emmer met vervuild water. De 
volgende morgen is het drinkbaar 
water in de onderste emmer. 
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OPLEIDINGSPROJECT	

 

 

 

 

Het huidige opleidingsproject, in zijn tweede jaar van 
uitvoering (periode mei 2019-mei 2020) heeft zijn 
geplande doelen reeds bereikt. 

Wij gaan ons vanaf april 2020 - samen met CEDNA - 
richten op een geïntegreerd opleidingssysteem voor het 
genereren van werk en zelfstandig ondernemerschap. 
Wij kijken hierbij naar de behoeften van de lokale 
arbeidsmarkt (bedrijven), zodat goed gestructureerde 
cursussen aangeboden kunnen worden die voldoen 
aan de vraag en het profiel van de doelgroep. 

Daarom wordt voorgesteld om het 
"Opleidingsprogramma 2020-2024” te lanceren, 
waarvan de strategie is om geleidelijk over te gaan van 
een stedelijk gebied naar een landelijk gebied.  

Het opleidingsprogramma gericht op jongeren en 
moeders overweegt een reeks cursussen gedurende de 
eerste twee jaar uit te voeren in de stad Cusco de 
volgende twee jaar zal het aanbod van cursussen 
worden uitgevoerd in het district Urubamba van de 
Heilige Vallei.  

De locatie van Urubamba is strategisch, omdat het een 
zich snel ontwikkelende regio betreft. Vanwege het 
historische belang zal bovendien de bereikbaarheid 
worden verbeterd met de bouw van de nieuwe 
internationale luchthaven van Chinchero, die veel meer 
kansen voor iedereen te bieden heeft. 

Elk jaar worden cursussen gegeven die tot doel hebben 
ondernemerschap te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een 
eigen barbedrijf, restaurantbedrijf en het bakken van 
gebak en taarten. Bovendien worden er cursussen 
gegeven in Engels, marketing en verkoop. 

Ook worden elk jaar cursussen gegeven voor plaatsing 
bij bedrijven op onderdelen zoals: bar, housekeeping, 
assistent-kok en basisdienstverlening in hotels (afwas, 
beveiliging, portiers, administratie, stewards en leerling-
gastvrouw/-heer). 
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	VOORLOPIG	FINANCIEEL	VERSLAG	

 

	

	

	

SAMENWERKING	SPAANSE	SCHOOL	

 

 

 

 
	

	

	

	

FILMPJES	OP	WEBSITE	OM	CURSISTEN	TE	WERVEN	VIA	FACEBOOK	

	

Ondertekening samenwerking Spaanse school, 
project Peru. Hun buitenlandse vrijwilligers gaan 
gratis Engels geven aan onze cursisten. 

 

De penningmeester heeft het financieel verslag 2019 ter controle 
ingediend bij de accountant. 
Het voorlopige verslag staat op de website www.vilcabamba.nl  
tab: over vilcabamba, onderaan. 

Vooral via Facebook worden cursisten op onze opleidingsprojecten geattendeerd. 
Een paar voorbeelden staan op de website: www.vilcabamba.nl tab: foto’s en video, 
onderaan. 


