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

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

NIEUWSBRIEF

Maart 2021

17e jaargang
65e uitgave

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.
COVID-19
Wilde Ganzen en een Amsterdamse stichting hebben geld ter beschikking
gesteld voor een Covid-19-project. Aan de project namen 40 cursisten deel. Van
deze 40 cursisten voor de kookcursus zijn er 14 geplaatst bij restaurants, 3
hebben een eigen bedrijfje gestart en 7 hebben hun eigen bedrijfje verbeterd.
Bovendien zijn er 8 die meedoen aan de cursus eigen bedrijf. Het merendeel zal
maaltijden gaan verkopen.
Twee voorbeelden van dit project
Delia Hermosa Chacon, cursus housekeeping
Delia is 28 jaar oud en woont in Urubamba, 2 uur rijden van Cusco. Ze heeft
een 5-jarige zoon en woont met haar ooms.
Ze werkte als ober in een restaurant maar verloor haar baan door de pandemie.
Ze is opgeleid met de mentaliteit om te kunnen werken in een hotel in de
Heilige Vallei, aangezien dit een toeristisch gebied is en ze geld kan verdienen
om haar ouders te helpen en te kunnen studeren.

In februari 2021 is Delia begonnen met
werken in een schoonmaakbedrijf voor
appartementen
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Alexsandra Quispe, cursus assistent-kok
Alexsandra is 17 jaar en maakt momenteel haar school af. Ze woont bij haar
ouders. Haar vader werkt als informele taxichauffeur. Haar moeder is huisvrouw
en ze heeft 1 broer.
Ze wil op haar school desserts en cakes verkopen zodat ze kan helpen met de
huishoudelijke uitgaven. “Als ik klaar ben met school wil ik kijken hoe ik kan
verkopen via bezorging en ik wil een professionele carrière starten door te gaan
studeren.”
Alexsandra is een jonge vrouw die volhardend bleek te zijn sinds ze 2 jaar
geleden naar CEDNA kwam. De eerste keer lukte dat niet omdat ze nog geen 15
jaar was. Maar nu is het haar toch gelukt een opleiding te kunnen volgen bij
CEDNA.
December 2020: Tijdens de opleiding toonde ze punctualiteit,
verantwoordelijkheid en een groot verlangen om te blijven leren. Ze leerde
nieuwe recepten, evenals een businessplan maken en hoe je investering en
kosten kunt beheersen.

In februari 2021 is Alexsandra taarten gaan maken en verkoopt deze aan winkels
in haar buurt.

Er zijn 1.600 voedselpakketten uitgereikt. Er zijn 25 video’s gemaakt van het
koken met chef en er is een totaal van 138 indirecte deelnemers (familieleden).
Het mooie van het project is dat er niet alleen voedselpakketten zijn uitgereikt voor
de urgente voedselbehoefte van de deelnemers, maar ook is bereikt dat het
project duurzaam is. Door het opleiden kunnen de cursisten inkomsten genereren
en verbeteren en ook verbetert de gezondheid door de opleiding in protocollen.
Niemand van de deelnemers heeft Covid-19 opgelopen. Terwijl dit in de
gemeenschappen wel is vastgesteld. Een felicitatie voor het uitvoerend team.
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Digitaal lesgeven
Onze coördinator van het opleidingsproject is zelf met het vliegtuig naar Lima
gegaan om de camera’s en andere apparatuur op te halen. Er zijn nu nationale
vluchten. Het vervoer kon niet per vliegtuig (vrachtvervoer) worden verzekerd en
via de weg is een groter risico.
Er is een extra safe in het gebouw voor het bewaren van de apparatuur en in de
contracten van het personeel zijn extra clausules tegen verlies en gebruik van deze
apparatuur vermeld, maar deze staan ook in het intern regelement.

De apparatuur is veilig
aangekomen

Studio Cusco kan van start gaan

Het opnameteam bestaat uit professionals
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Een kleine foto-impressie van de intussen weer klassikaal gestarte cursussen

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2020
De penningmeester heeft het financieel verslag 2020 ter controle ingediend bij
de accountant. Dit verslag is goedgekeurd en terug te vinden op de website
www.vilcabamba.nl, tab: over Vilcabamba, onderaan.
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