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Verantwoording aankoop keukengerei voor koksopleiding kansarme jongeren 
uit donatie van Stichting Uden Wereldwijd 2015 

 

Aanvrager 
Naam en voornaam:  Schepers-van Weert, Marianne   
    Voorzitter Stichting Kinderen van de Zon  
 
Adres:    Land van Ravensteinstraat 31   
    5402 EH Uden 
 
Land:    Nederland      
 
Project 
Naam:     ONG Mama Alice 
    Sra. Elba Sahara Zegarra, Directora 
 
Land:    Peru  
 

Korte omschrijving van het project 
Stichting Kinderen van de Zon werkt samen met de Peruaanse ONG Mama Alice in de stad 
Ayacucho. Ayacucho staat op de 2de plaats op de lijst van armste gebieden in Peru. Het 
gemiddelde niveau van Peruaanse scholieren en studenten wordt door de Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) ingeschaald als 63e op een lijst van 65 
landen. We zien dat een groot deel van onze leerlingen al met een achterstand begint op de 
basisschool. In grote klassen, ongeïnteresseerde leraren en met ouders die de kinderen niet 
motiveren, is het voor sommige kinderen onmogelijk deze achterstand in te halen waardoor 
zij stoppen met school.  
 
Het doel van ons werk is het verbeteren 
van de levensomstandigheden en 
ontwikkelings-mogelijkheden van 
kansarme Peruaanse kinderen. Vanuit 
het motto “Elk kind verdient gelijke 
kansen, waar ook ter wereld” zet de 
Stichting Kinderen van de Zon zich in 
voor naschoolse opvang van kansarme 
kinderen tussen de 4 en de 23 jaar. In 
onze lokalen worden de kinderen 
begeleid door 34 Peruaanse- en 2 
Nederlandse medewerkers, en een 
wisselend aantal vrijwilligers. 
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Wij bieden jaarlijks aan ongeveer 600 basis- en middelbare scholieren: 
• huiswerkbegeleiding en computeronderwijs 
• individueel onderwijs 
• muziekonderwijs 
• psychosociale steun en gezondheidszorg 
• vakopleidingen 
 
Naast de huiswerkondersteuning, psychosociale en medische hulp, bieden we vakopleidingen 
aan jongeren die de basis- of middelbare school niet afmaken of na de middelbare school niet 
verder studeren. Zonder vakopleiding gaan zij vaak het slechte pad op, drugs gebruiken of in 
de prostitutie. Als ze werken worden ze door werkgevers slecht behandeld en krijgen het 
afgesproken salaris niet uitbetaald. Om de armoedespiraal te doorbreken is het belangrijk, dat 
jongeren een vakopleiding volgen zodat ze een eerlijk inkomen gaan verdienen.  
 
Om de kansarme jongeren in Ayacucho een 
kans te geven op een baan zonder uitbuiting 
en een eerlijk inkomen, willen we hen een 
koksopleiding bieden. De vraag naar goede 
koks groeit nog steeds. In de 
opleidingskeuken krijgen de leerlingen 
enkele dagen per week les en lopen ze stage 
in de weekenden. Met deze koksopleiding 
bieden wij zekerheid en een toekomst aan 
deze jongeren en maken wij voor hen het 
verschil tussen leven en overleven. Daarom 
zijn wij ontzettend blij met de financiële 
steun van Uden Wereldwijd voor de 
aanschaf van keukengerei voor de inrichting 
van een keuken.  
 
In de maanden april en mei heb ik voor het 16e jaar als vrijwilligster in Peru met kansarme 
Peruaanse kinderen gewerkt. Tijdens mijn werkverblijf hebben we van de donatie van Uden 
Wereldwijd in Lima serviesgoed gekocht voor de koksopleiding, om kansarme jongeren op 
een goede manier het koksvak te leren. Meer uitgebreide informatie over ons werk kunnen 
jullie vinden op onze website: www.kinderenvandezon.org 
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Verslag over de voltooiing van het project 
Eind maart vertrek ik samen met Fréderique, de oprichtster van de ONG Mama Alice, naar 
Peru, om weer enkele maanden met de kinderen van ONG Mama Alice in Ayacucho te 
werken. Na aankomst in Peru blijven we 2 dagen in Lima om hier de inkopen te doen voor het 
inrichten van de keuken voor de koksopleiding, omdat dit alles in Ayacucho niet te koop is. 
Met de taxi reizen we kris kras door Lima en het is onvoorstelbaar hoeveel tijd het kost om in 
deze stad iets gedaan te krijgen. Voor elke boodschap die we moeten doen zijn we meteen 2 
uren onderweg. En het is zo ongelofelijk druk en vies warm in de stad, dat we als echte 
Hollanders de eerste dag alleen maar lopen te kreunen. Het is een vochtige benauwde lucht en 
tel daar een dikke 35 graden bij op, dan heb je het zonnige plaatje compleet.  
 

Op vrijdag hebben we een afspraak met 
Gaby, het nichtje van een van onze 
teamleden in Ayacucho. Zij woont in Lima 
en kent de stad op haar duimpje en gaat ons 
helpen al het keukengerei voor deze 
opleiding hier te kopen. Het is geweldig dat 
Gaby al voorwerk heeft gedaan en ons naar 
de markten kan leiden waar we ons 
serviesgoed kunnen kopen. Het is een 
ongelofelijke klus, zeker in deze hitte, op 
een overvolle markt, in een kraampje dat 
eigenlijk al te klein is voor het personeel 
zelf. Na lang zoeken en wikken en wegen 

hebben we eindelijk een groot gedeelte van wat we moeten kopen bij elkaar vergaard. Maar 
dan moet al het serviesgoed, in dat veel te kleine marktkraampje, nog een voor een 
gecontroleerd worden en ingepakt in dozen. En als ik jullie dan ook nog vertel, dat we van 
alle grote- en kleine borden en kommen 60 stuks hebben gekocht, zullen jullie begrijpen dat 
het inmiddels aardedonker is tegen dat wij klaar zijn.  

 
Gelukkig hebben we een sjouwer gevonden, die onze 22 loeizware dozen op een handkar naar 
een distributiecentrum wil sjouwen. Van hieruit zullen we alles met een vrachtauto naar 
Ayacucho sturen. Wat heb ik met die man te doen! De kar is echt veel en veel te zwaar 
beladen, maar hij tilt hem op, zet de spurt erin en ik krijg bijna de slappe lach als Fréderique, 
Gaby en ik het nakijken hebben. Op een hol moeten we achter de man aan en hij blijft maar 
doorhollen. Het zweet gutst van zijn gezicht en hij moet niet alleen de kar in balans houden, 
maar ook nog tussen al het drukke verkeer door manoeuvreren. Een helse klus!  
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Het is zeker een half uur hollen naar het distributiecentrum en halverwege bieden we de man 
even een drankje aan. Hij vertelt ons dat zijn vrouw hem 2 jaren geleden van de ene op de 
andere dag verlaten heeft en hem alleen heeft achtergelaten met een baby van 3 maanden. Hij 
is sjouwer op de markt van 's ochtends 09.00 uur tot 's avonds 21.00 uur en al die tijd speelt 
zijn zoontje van inmiddels ruim 2 jaren op de markt. Vol liefde vertelt de man dat al het 
marktpersoneel over zijn zoontje waakt, zodat hij toch zijn werk kan doen.  De hele dag 
hebben wij op die markten rondgesjouwd en vlak voordat deze man onze spullen op zijn 
handkar laadde zeiden we tegen elkaar dat we last van onze rug begonnen te krijgen. Maar na 
het horen van het levensverhaal van deze man en het zien van zijn werk durfden we elkaar 
niet meer aan te kijken, laat staan te denken dat we last van onze rug hadden!  
 
Na nog bijna een aanrijding met een fietser gemaakt te hebben komen we eindelijk bij het 
distributiecentrum aan en kunnen we alles in een vrachtauto laden, die nog diezelfde nacht de 
reis naar Ayacucho zal aanvaarden. En nu maar hopen dat alles heel aankomt. Na de man nog 
een mooie fooi gegeven te hebben kan hij met zijn kar weer terughollen naar de markt, naar 
zijn zoontje, en zit niet alleen voor ons, 
maar ook voor hem, de dag er weer op. Wat 
zijn we er trots op dat deze grote truc gelukt 
is en dat we zo'n goede aankopen hebben 
gedaan! We nemen afscheid van Gaby en 
na nog een gezellig gesprek met een 
taxichauffeur komen we moe maar voldaan 
terug in het hotel. Hier moeten we snel onze 
spullen nog inpakken, want die nacht 
moeten we om 02.30 uur opstaan om op tijd 
op het vliegveld te zijn voor onze vlucht 
naar Ayacucho. Na een kort tukje staan we 
voor we het weten weer naast ons bed en 
zetten we onze reis voort. 
 
Na een voorspoedige vlucht is het heerlijk om op het vliegveld in Ayacucho verwelkomd te 
worden door enkele teamleden en kinderen van Mama Alice. Vol trots delen we met hen het 
goede nieuws van de aankoop van het serviesgoed. Voor het vervoer van het serviesgoed van 
Lima naar Ayacucho hebben we gekozen voor een betrouwbaar vervoersbedrijf en als we 
zondagavond bij het distributiecentrum in Ayacucho gaan kijken staan onze dozen dan ook al 
mooi op ons te wachten. 
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Tezamen zetten we de dozen in de camioneta en vol spanning brengen we alles naar ons 
kantoor, in de hoop dat al onze waarschuwingen dat er breekbare spullen in de dozen zitten 
geholpen hebben.  

 
En dan kan het grote feest van het uitpakken beginnen. Het lijkt net Sinterklaas. Het hele team 
komt kijken en meehelpen en het is onvoorstelbaar dat, ondanks de grote reis die het servies 
van Lima naar Ayacucho heeft gemaakt, er maar van één kom een klein stukje af is. En 
volgens Peruaanse normen is die kom dus nog prima te gebruiken. 
 

 
Vervolgens is het wachten op de inspectie van het Gobierno Regional. Dit is een organisatie 
die ONG's als Mama Alice inspecteert of zij daadwerkelijk het geld van de donaties 
spenderen zoals zij in hun aanvragen en boekhouding hebben staan. De ene keer komen ze 
onaangekondigd en soms komen ze op afspraak. We vinden deze controle een goed iets en 
men is dan ook van harte welkom. Eindelijk is het zover. Elba en ik besluiten samen deze 
inspectrice rond te gaan leiden en we halen haar keurig thuis af. Ook Profesor Kike gaat mee 
om foto's te maken. Het is een vriendelijke vrouw, met echt belangstelling voor ons werk. We 
gaan naar onze lokalen in de wijken Miraflores en Yanama en alsof het zo moet zijn is 
vandaag de inauguratie van onze tweede nieuwe naaiopleiding. Als Elba en ik met ons gevolg 
binnen komen begint iedereen te klappen. Elba en ik houden een toespraak en de inspectrice 
neemt foto's. Ze stelt wat vragen aan de coördinatrice Zoila en de naailerares Ana, de taarten 
worden aangesneden en we heffen een glas Fanta op een succesvolle opleiding.  
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Na alle lokalen bezocht te hebben reizen we uiteindelijk terug naar het centrum van 
Ayacucho. In de auto voel ik gelukkig, dat de inspectrice onder de indruk is van ons werk. We 
moeten nog een paar aanvragen van haar goedgekeurd krijgen en wat hopen we dat ze door 
het zien van ons werk deze documenten boven op haar stapel zal leggen! 
   

 
En dan komt het goede nieuws, dat de inspectrice onze aanvraag voor de koksopleiding heeft 
goedgekeurd. Wat zijn we hier blij mee! Nu kunnen we beginnen met het aannemen van een 
chef-kok voor het geven van de lessen, het voeren van selectiegesprekken met de jongeren die 
zich voor deze vakopleiding hebben opgegeven en het afleggen van huisbezoeken om de 
thuissituatie van deze jongens te beoordelen. Als we dit allemaal gedaan hebben is het zover 
en kunnen we op maandag 27 juni 2016 met de opleiding van start gaan.  
¡Buen provecho! Smakelijk eten! 
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Financiële eindverantwoording 
Bij onze aanvraag hebben wij jullie een specificatie gestuurd voor de aanschaf van het 
keukengerei voor de koksopleiding. Op dat moment zochten wij nog donaties tot een bedrag 
van €.3.267,50. Het is geweldig dat jullie donatie, tezamen met andere giften, voldoende was 
om al het benodigde keukengerei te kopen. Zie foto's. 
 

Tot slot 
Het is fantastisch om te zien dat jongeren, die uit een zeer moeilijke thuissituatie komen en 
beschadigd zijn door verwaarlozing of misbruik, de kracht vinden om in zichzelf en een 
nieuwe toekomst te gaan geloven. En we zien dat de jongeren die wij al jaren begeleiden en 
nu vader of moeder worden, een veel zorgzamere vader of moeder worden dan hun eigen 
ouders. De vicieuze cirkel is doorbroken!  
 
We zijn jullie intens dankbaar voor jullie warme steun en met jullie donatie hopen we veel 
kansarme jongeren kansrijker te maken. Hartelijk dank dat jullie de zon hebben laten schijnen 
voor de 'Kinderen van de Zon'. 
 

 
 
Namens de kinderen nogmaals onze hartelijke dank. 
 
Uden, 30 juni 2016 
Stichting Kinderen van de Zon 
Marianne Schepers-van Weert, voorzitter 

 
 


