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

Alphen aan den Rijn, 6 februari 2019.
Geachte lezer,
Het nieuwe jaar is voor de Stichting Vilcabamba begonnen met een bestuurswisseling. Penningmeester
Marjan Kamp heeft in september vorig jaar aangegeven haar werkzaamheden voor de stichting te willen
beëindigen door drukte op haar werk. René Mens en Ron Rommens hebben besloten om hun functies eind
2018 neer te leggen in verband met bijzondere omstandigheden.

Aanleiding voor het terugtreden van het zittend bestuur is een koerswijziging van Cora Staats, de uitvoerend
directeur van onze stichting in Peru, daar CEDNA (Centro para el Desarollo del Niño y el Adolescente)
geheten. Deze wijziging behelst haar voornemen om zich binnen 4 à 5 jaar (rond haar 60e verjaardag) los te
maken van CEDNA en de activiteiten over te dragen. Voor het doorvoeren van deze verandering heeft ze
ervoor gekozen zich te laten bijstaan door de oprichters (in 2003) van Vilcabamba (directe familie/vriendenkring). Het zittend bestuur heeft hiervoor begrip en heeft de lopende zaken overgedragen aan het
nieuwe bestuur. Hun functies worden overgenomen door Tiny Klever (voorzitter), Paula Boots (secretaris) en
Jos Staats (penningmeester). Deze drie mensen vormden ooit het eerste stichtingsbestuur van Vilcabamba en
hebben er zin in om weer deel uit te maken van de stichting en de goede doelen die zij nastreeft.

Het nieuwe bestuur wil van deze gelegenheid gebruik maken om het vertrekkende bestuur, mede namens
Cora Staats, te bedanken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren verricht heeft. Door hun inzet is de
stichting nog professioneler gaan werken. Het nieuwe bestuur is onder de indruk van de manier waarop het
vertrekkende bestuur de overdracht heeft geregeld en waarderen het zeer dat René, Marjan en Ron de
komende tijd nog bereid zijn toelichting te geven waar nodig. Daardoor kunnen Paula, Jos en Tiny de taken
snel en goed overnemen.

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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