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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.  
 
Op dit moment lopen er 2 projecten, te weten: 
 
- Het Gezondheidsproject, totale looptijd van 3 jaar – van 1 april 2018 tot 31 maart 2021. 
- Het Opleidingsproject, totale looptijd van 2 jaar – van 1 mei 2018 tot 1 mei 2020. 
  Vóór het eind van de looptijd wordt tussentijds bezien of deze projecten verdere      
  doorgang vinden. 
 
Voor het eerst sinds haar oprichting in 2003, heeft de Stichting Vilcabamba, in overleg met 
CEDNA, moeten besluiten een project vroegtijdig te beëindigen. Dit betrof het Agrarisch 
Project, waarin kleine producenten op het platteland gestimuleerd werden door middel van 
netwerken en kennisvergroting hun productie efficiënter en effectiever te kunnen maken.  
Het project bleek buiten onze expertise te vallen; de beoogde resultaten werden niet 
gehaald. De donateurs van dit project zijn met een brief persoonlijk op de hoogte gesteld 
van deze beslissing.  
 
 
Bestuur 
Per januari 2019 is het voltallige oprichtingsbestuur uit 2003 van de Stichting Vilcabamba 
weer werkzaam voor de Stichting. Hierover is op 6 februari van dit jaar op onze website 

 uitgebreider nieuws gezet. De bedoeling is dat het bestuur Cora Staats www.vilcabamba.nl
(Directeur van CEDNA in Peru) ondersteunt met aangepaste toekomstplannen. 
In november komt Cora Staats naar Nederland voor persoonlijke overleggen met het 
bestuur om toekomstplannen te bespreken en te bezien welke projecten hieruit mogelijk 
voortvloeien. En of de bestaande projecten worden gecontinueerd.  
 
 
Website 
De website van de Stichting Vilcabamba is inmiddels vernieuwd. We hebben deze, naar ons 
inzicht, duidelijker ingericht en in eerste instantie verkorte informatie over de bewuste 
onderwerpen erin gezet. Wilt u gedetailleerde informatie, dan is het een kwestie van 
doorklikken op het bewuste icoontje. Op deze manier verwachten wij u niet onnodig veel 
informatie in één keer te laten zien; u maakt zelf de keuze of u meer wilt weten.  
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Jaarverslag 2018 
Het Jaarverslag over vorig jaar is financieel-inhoudelijk de verantwoordelijkheid van het 
vorige bestuur. In goed onderling overleg is besloten om het Jaarverslag 2018 te laten 
opstellen door de huidige penningmeester en accountantscontrole uit te laten voeren door 
een lokale onafhankelijke accountant. Op onze website  vindt u onder www.vilcabamba.nl
het kopje “over Vilcabamba” onderaan het volledige door de accountant goedgekeurde 
Jaarverslag 2018.  
 
 
Stand van zaken Gezondheidsproject april 2018- maart 2021  
Dit project wordt voor het eerst over een periode van 3 jaar uitgevoerd met dezelfde 
bevolkingsgroep. Doel van dit project is ondervoeding, gebrekkige hygiëne, bloedarmoede 
en parasieten bij 350 zeer arme families te bestrijden. Dit wordt gedaan door de kennis over 
betere gezondheidsomstandigheden te vergroten en hen in de praktijk te begeleiden in 
gedrag en vaardigheden. In dit project wordt samen met de gemeente San Jerónimo, de 
gezondheidsdienst en de gemeenschappen gewerkt en dat heeft bijgedragen aan positieve 
resultaten voor de gezinnen. 
 
=> Een uitgebreide halfjaarlijkse rapportage over de periode oktober 2018 – maart 2019 
staat op onze website www.vilcabamba.nl. 
 
In deze nieuwsbrief geven wij u graag met foto’s een indruk van het gezondheidsproject, 
hun deelnemers en de professionele begeleiders van CEDNA.  
Afgelopen week is het cursusjaar afgesloten i.v.m. de vakantieperiode. In september starten 
er nieuwe cursussen. 
 
 

 
 
 

 
 
Moeder en kind worden door de 
coördinator van het Gezondheidsproject 
regelmatig bezocht om te praten over 
gezonde voeding, hygiëne en de 
gezondheid van het kind 
 
 
 
 

 
Een assistente van het Gezondheidsproject 
in gesprek met één van de moeders 
 
                                                                                           
 
 



  
 

Dit bord en de aan cursisten uitgereikte 
folders, zijn een handig hulpmiddel voor 
de gezinnen om te kunnen zien hoeveel 
eetlepels er van een bepaald product 
nodig zijn om gezond te worden en/of te 
blijven.  
 
Er wordt gewerkt met tekst als uitleg maar 
ook met plaatjes i.v.m. nog voorkomend 
analfabetisme. 

Stand van zaken Vakopleidingen voor plaatsing op arbeidsmarkt  mei 2018 – 
mei 2020  
De looptijd van dit project is 2 jaar en heeft als doel om 400 kansarme jongeren en moeders 
op te leiden in een praktisch vak voor het starten of verbeteren van een eigen bedrijf en 
plaatsing op de arbeidsmarkt. 
 
Vooral de jeugdwerkloosheid is een grote uitdaging; er is tekort aan werk maar ook de 
kwaliteit van de werkgelegenheid voor jongeren is een belemmering. Volgens het Bureau 
voor de Statistiek INEI werkt 9 van de 10 werknemers onder de 24 jaar in een informele 
sector. Denk hierbij aan schoenpoetsers op straat of autowassers.  
Met de 2-jarige opleiding kunnen de cursisten langer en intensiever worden begeleid, 
waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt en/of het starten van een eigen bedrijf worden 
vergroot. 
 
=> Kijk voor een uitgebreide halfjaarlijkse rapportage (nov. 2018 – april 2019) van dit 
Project vakopleidingen op onze website  www.vilcabamba.nl
  



Ook voor dit project heeft een afsluiting plaatsgevonden en wordt in september verder 
gegaan i.v.m. vakantieperiode. 
 
 
 
 

  

 
    
 
 
 
 
Familie en cursisten bij de officiële 
afsluiting van het cursusjaar.  
 

 

1e jaars Cursisten Assistent Kok   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Missie Stichting Vilcabamba: 
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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