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IN PERU 

19/01/2017 Maandelijkse oudervergadering 

Donderdag 19 januari ging ik voor het eerst mee naar een oudervergadering. Er waren vele ouders aanwezig, zowel 

van de kleuters van dit jaar als van de afgestudeerde kleuters. Van onze buitengewone kindjes, kwam enkel Diana’s 

mama.   Bij het binnenkomen kreeg iedereen een hapje en een drankje en bekeken we foto’s van verschillende 

activiteiten van Oye Lena, zoals het kerstfeest en de uitstapjes naar Cconoc. Na een algemene uitleg van Stefanie 

vertelden we hen over ons nieuw “wolidee” (zie verder) en leerde stagiaire Margot enkele mama’s om armbandjes te 

maken. Aan het einde van de vergadering kwam ook de mama van Clariza (met Cerebrale Parese) langs, dit voor het 

eerst in 3 jaar. We waren allen heel blij om ook eens met haar te kunnen praten. 

Door Sara Defoor 

NIEUW! Moeders breien of haken voor Oye LENA!  M.b.v. Zonta Club Roeselare!  

 

Op de eerste vergadering van 2017 stelden we aan alle mama’s ons nieuw idee voor!  

Heel veel moeders vragen steeds weer om werk of om financiële hulp! We zaten met onze handen in het haar: hoe 

kunnen we onze mama’s helpen?! In het verleden stelden we hen reeds voor om thuis mutsen, sjaals, truien e.d. te 

breien, maar niemand ging op het voorstel in. Het probleem bleek te zijn dat zij niet de financiële middelen hadden 

om zelf wol te kopen. 

DUS.. schaften wij wol aan voor hen!  



Mama’s die willen deelnemen aan het project kunnen bij ons enkele bollen wol uitkiezen om mee naar huis te 

nemen. Aan de hand van enkele gespecialiseerde tijdschriften kunnen ze leuke ideeën opdoen, en eens gekozen, 

krijgen ze hier een kopie van mee. In ruil voor een gebreid of gehaakt item krijgen ze dan een faire vergoeding. Alle 

mama’s reageerden heel enthousiast en enkele gingen meteen aan de slag. Op enkele dagen tijd verzamelden we 

reeds heel wat leuke materialen! Deze zullen we meenemen naar België om daar te verkopen, een deel van de winst 

gaat naar de moeders, een deel naar Oye LENA!  

Zonta Club Roeselare zorgde ervoor dat we dit project kunnen realiseren. Zij gaven namelijk een startkapitaal van 

2000 euro, zodat we de wol, de haak- en breipinnen, de kopies,.. e.d. kunnen aankopen. De bedoeling is dat dit 

deelproject op termijn zelfvoorzienend is. Dit zou betekenen dat we genoeg winst maken om telkens nieuwe wol aan 

te schafffen en de moeders op eerlijke wijze te vergoeden. De overige winst steken we natuurlijk rechtstreeks in Oye 

LENA!  

Bedankt Zonta Club Roeselare voor de impuls!  

Zonta Club Roeselare maakt deel uit van een vereniging van vrouwelijke service clubs, ZONTA INTERNATIONAL. Zij  

streven naar een verbetering van het statuut van vrouwen en dit doen ze in de eerste plaats door het ondersteunen 

van vrouw- en kindvriendelijke projecten. Meer informatie over Zonta Club Roeselare kan je vinden op hun website: 

http://zontaclubroeselare.be/  

 

21/01 Maandelijks bezoek aan weeshuis van Cachora 

Op een bewolkte zaterdagmorgen wurmden 4 van onze vrijwilligers, 

namelijk Alessio, Alex, Hannah en Margot, zich in een taxi en vertrokken 

naar het weeshuis van Cachora. Gewapend met zelfgemaakt speelgoed en 

met een cake gekocht in de lokale bakkerij en met spelletjes in het 

achterhoofd, kwamen ze aan in de prachtige vallei en brachten ze de hele 

namiddag door met de kinderen.  Na meer dan twee en een half uur 

spelletjes spelen, werd de (bewolkte) dag afgesloten met cake en fruitsap. 

Brayan en Jesus kregen hun kerstgeschenk, vermits ze jammer genoeg 

afwezig waren op het kerstfeest 

Zoals altijd kijken we tezamen met de kinderen ongeduldig uit naar de 

volgende spelnamiddag.   

By Alexander Clissold 

 

 

     

http://zontaclubroeselare.be/


25/01 Maandelijks bezoek aan de warmwaterbaden van Cconoc – met de kleuters!  

Woensdag 25 en donderdag 26 januari gingen we in de namiddag met de kinderen naar Cconoc. Iedereen had er erg 

veel zin in. Na de lunch kleedden de kinderen zich om en gingen naar het zwembad. Sommige kinderen sprongen 

onmiddelijk in het water, maar sommige kinderen waren in het begin een beetje bang. Uiteindelijk genoot iedereen 

met volle teugen.  Na het zwemmen kregen de kinderen nog een koek en een banaan om daarna weer naar 

Curahuasi te rijden. In de bus viel bijna iedereen in slaap omdat ze zo moe waren van het spelen in het water! Moe 

maar voldaan!  

Door Lisa De Wolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27/01/2017 Maandelijkse Brussendag, een dag voor broers en zussen van kinderen met een beperking.  

Op vrijdag 27 januari  hielden we onze 4e Brussendag. In 2017 zullen we dit maandelijks organiseren. De broers en 

zussen van Jean Pier en Clariza kwamen mee naar het project om samen iets leuks te doen. We begonnen met het 

maken van een koekjestaart, wat iedereen super leuk vond. Terwijl deze moest opstijven in de koelkast, gingen we 

over naar een gesprekje over gevoelens. De kinderen moesten eerst een gevoel op een ballon schrijven en mochten er 

dan mee spelen. Nadien bespraken we samen deze gevoelens in groep. Op deze manier probeerden we te 

achterhalen hoe de kinderen zich voelen en hoe ze met deze gevoelens kunnen omgaan. Maar ook proberen we ze 

duidelijk te maken, dat het normaal is als ze zich soms boos of verdrietig voelen.  

Als afsluiter van de leuke namiddag aten we samen nog een lekker stukje taart! 

Door Fleur Wetzels  

 

Wat is een Brussendag? Waarom organiseren we dit? 

Onder de term brus verstaat men doorgaans: 

een broer of zus van een persoon met een beperking/ ondersteuningsnood. 

Bij het contextgericht werken zien we dat de focus nog teveel op enkel de 

moeder en het kind ligt. Brussen worden te weinig bij de hulpverlening 

betrokken. Dit is nochtans erg belangrijk. Wanneer brussen worden 

ondersteund en wanneer hun gevoelens aandacht krijgen, is de kans groter 

dat ze hun relatie met broer of zus verderzetten. Op die manier kan de 

kwaliteit van leven van beide partijen verbeterd worden. 

Uit onderzoek blijkt dat er negen domeinen zijn die belangrijk zijn voor de 

brus en mee bepalen hoe zij zich voelen; 

Samen dingen doen, leren omgaan met zijn/haar ‘andere of bijzondere’ 

gedrag, tijd hebben voor zichzelf, het begrijpen van hun broer of zus,  

aanvaarden dat hun broer of zus zo is, bezorgd kunnen zijn om hun broer 

of zus, weten bij wie ze terecht kunnen wanneer ze het moeilijk hebben of 

vragen of problemen hebben, leren omgaan met reacties van vreemden 

en andere brussen ontmoeten.  

Wanneer we ons focussen op deze domeinen tijdens het brussenproject, 

kunnen we werken aan de kwaliteit van het leven van de brus.  

 

 

 

 



Studente Margot werkt project rond Sherborne uit 

Voor mijn beurs werkte ik rond Sherborne en verwerkte hierin de competenties van Oye Lena. Sherborne is een 

bewegingspedagogiek waarbij de kinderen op een fijne manier leren bewegen, alleen of samen. Dit verhoogt niet 

enkel hun motorische skills, maar ook hun zelfvertrouwen en het samenwerkingsvermogen naar anderen toe. 

Daarnaast is het ook gewoon ongelooflijk plezierig. Ook de kids van Oye Lena amuseren zich elke maandagnamiddag 

tijdens deze bewegingsklas. Zo heb ik klasjes gegeven rond hun eigen lichaam en hoe we onze lichaamsdelen 

allemaal kunnen gebruiken. In een aantal klassen hebben we de ruimte rondom ons verkend en gekeken wat we 

allemaal kunnen doen in de ruimte en haar verschillende dimensies. De laatste lesjes gingen vooral over samen 

bewegen met anderen. Zowel samenwerken als tegen elkaar en kijken wat de andere zijn krachten zijn. Het is voor 

mij een genoegen geweest om hen bezig te zien en dit project te mogen doen.  Ik heb sommige kinderen echt zien 

openbloeien en vooruit zien gaan in hun ontwikkeling en dat was voor mij het allerbelangrijkste!  

Door margot wuyts 

 

Wat is Sherborne? 

De Sherborne bewegingspedagogiek is een bewegingsmethode om het zelfvertrouwen en het vertrouwen in 

anderen te vergroten. Met behulp van bewegingsspelen wordt het bewustzijn van het eigen lichaam en van de 

anderen gestimuleerd.  

In de Sherborne-therapie zijn er drie soorten relaties: de 'met-elkaar-relaties' (met de therapeut), de 'tegen-elkaar-

relaties' (de kracht van het eigen lichaam), en de 'samen-relaties' (afstemmen van zichzelf in de samenwerking met 

anderen). 

Sherborne is een methodiek die afkomstig is uit Groot-Brittannië en is ontwikkeld door Veronica Sherborne.  

De bewegingspedagogiek heeft een zeer ruime doelgroep. Van kleuters tot volwassenen en ouderen met en zonder 

motorische beperking, verstandelijke beperking of psychische problemen. 

Intussen is de methode van Sherborne wereldwijd bekend en is er een lijst van landen waar de methode wordt 

toegepast. In deze lijst staan onder andere; Marokko, België, Finland, Cuba, Algerije, etc.  

 

 



Vakantiewerking groot succes!  

Zoals jullie vorig jaar konden lezen, is er in Curahuasi geen alternatief tijdens de vakantie: vakantieopvang, 

speelpleinen, kampen,.. bestaan niet en daarom besloten we onze deuren te openen niet alleen voor  al onze  

kleuters maar ook voor de oudere, afgestudeerde kinderen EN alle buitengewoontjes.  

Onze 8 buitengewoontjes kunnen allemaal elke voormiddag naar het project komen en in de namiddag wisselen zij 

af met al onze kapoenen. Dat betekent dat we elke namiddag wel 30 kids ontvangen. Een drukke, maar vrolijke 

bende en erg leuk om oude bekenden telkens weer terug te zien!  

 



Vrijwilligers komen en gaan  

Na meer dan 5 maanden moesten we afscheid nemen van studente Margot. Zij werkte de voorbije maanden heel 

gedreven en zette zich elke dag in voor onze kinderen. Ze bouwde met alle kinderen een goede band op, maar 

vooral María, met syndroom van Down, werd haar grote favoriet en omgekeerd! Bedankt Margot voor alles wat je 

realiseerde!  

Gelukkige verjaardag Selena! 

Bij verjaardag krijgen alle kinderen een mooie kroon en mogen ze een cadeautje kiezen uit een grote doos vol leuks!  

Sommige kleuters krijgen van hun Belgische peters en meters ook nog een extra pakje!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Korte berichten 

   

Peter Patrick Vandevelde gaf met vrijwilliger Sara Defoor een kadootje mee voor Romina en ook nog lichteffecten 

voor het maken van lichttafels.  

Romina had erg veel geluk deze maand, want ook haar andere meter Lieselot Bronselaer, die eveneens meter is van 

haar broertje Elisban, stuurde met de post een pakketje op. Twee keer kado’s, twee keer erg gelukkig!  

Vrijwilliger Laure Vanhove liet in de zomer een kadootje achter voor Carol Eva en Nina van Belle voor Yima. Beide 

grote kids mochten deze eindelijk open maken!  

Laura Moonen stortte extra geld zodat we voor haar twee petekinderen kleren konden kopen. Zowel Emerson als 

Jose Abel genoten van hun nieuwe outfit! Bedankt!   

  

De vrijwilligers uit het laatste kwartaal van 2016 deden in december een oproep bij vrienden om in de sfeer van 

hoop, liefde en geschenkjes ook aan ons project te denken en haalden hiermee 300 euro op. Bedankt Delphine, 

Aurélien, Janne, Margot!  

Vrienden Roger en Marleen Kestens en Pieter Steppe steunden zoals elk jaar het project met een donatie op ons 

rekeningnummer. 

De oma, opa Walter Plaetinck en stiefpapa van ex-vrijwilliger Delphine Vandermersch gaven haar 200 Euro mee voor 

het project. Heel erg bedankt!!  



WORDT PETER OF METER 

Welkom aan de nieuwe peters en meters! 

Ex-vrijwilliger Ida Kaufmann werd meter van Yessenia, 

 ex-vrijwilliger Charlotte Crockaert en haar ouders werden peters van Juan Diego, 

ex-vrijwilliger Delphine Vandermersch en haar mama werden  meter van Roy , 

collega Lore Vancoppenolle werd meter van Karen. 

MAAR OYE LENA IS NOG STEEDS OP ZOEK NAAR MEER METERS EN PETERS!  

Voor slechts enkele eurocenten per dag bied je een kind en zijn omgeving een nieuwe toekomst!  

Peters en meters kunnen op voorhand voorkeuren i.v.m. geslacht en leeftijd doorgeven. Het peterschap begint met 
het ontvangen van een foto via e-mail. Peters en meters die op Facebook actief zijn worden vernoemd in de foto’s 
van hun kinderen. 

De meeste communicatie zal via e-mail gebeuren, dit om de kosten te drukken. Twee keer per jaar ontvang je post 

van je kind.  

Stuur je liever geen post/e-mails met je petekind, dan kan dat best!  

Heb je toch zin om iets op te sturen kan dit in het Nederlands, wij zorgen wel voor de vertaling. Houd  er rekening 

mee dat de kinderen nog erg jong zijn.  Een leuke foto zal meer teweegbrengen dan een ellenlange brief! Vergeet 

ook niet dat de post er soms lang over doet om de afstand België – Peru te overbruggen. Om dit te vermijden is het 

ook mogelijk om de correspondentie via mail te doen. Wij zorgen dan dat deze geprint tot bij het kind terechtkomen. 

Mailen kan naar oyelena.peru@gmail.com.  

Het postadres is: 
ONG OYE LENA (Stefanie Van Erps + naam van je petekind) 
Molle Molle S/N 
Curahuasi  
Abancay  
Apurimac 
Perú 

Wie dit wenst kan ook het project en zijn kind komen bezoeken. Breng ons op tijd op de hoogte! 

Om de transactie van geld vlot te laten verlopen kan je best je bank een bestendige opdracht geven om maandelijks 

een vast bedrag (minimum 10 euro =30 cent per dag) te storten op ons rekeningnummer. Om de transactiekosten te 

beperken heeft Oye LENA een Belgisch rekeningnummer: 

 BE28 06889753 0620 - BIC: GKCCBEBB.  

Het geld gaat niet specifiek naar je eigen petekind, maar wordt gebruikt voor ALLE kinderen van het kleuterproject 

en onze kinderen van het buitengewoon onderwijs.  

- Voor de aankoop van eten en drinken. De kinderen ontvangen dagelijks fruit, een snack, een middagmaaltijd 
en drank.  

- Voor het financieren van de doktersbezoeken waarbij kinderen een degelijke behandeling en gratis 
medicatie krijgen. 

- Voor de aankoop van speelgoed en educatief materiaal.  
- Voor het vieren van verjaardagen en andere feestdagen: taart en kadootjes!  
- Voor het loon van onze Peruaanse kokkin en Peruaanse leerkracht 

Indien je wenst het peterschap te beëindigen kan dit op elk moment. Je hoeft enkel een e-mail te sturen en je 
bestendige opdracht stop te zetten.  

We houden je regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het project en je petekind!  

mailto:oyelena.peru@gmail.com


WIST U DAT .... 

We u voor uw gift van minstens € 40 een fiscaal attest afleveren?! Dat attest kan u bij uw belastingsaangifte voegen, 
en het bedrag van uw gift wordt dan in mindering gebracht van uw belastbaar inkomen. 

Om te bepalen of u recht heeft op een fiscaal attest voor een bepaald aanslagjaar, tellen wij bij aanvang van het 
daarop volgende jaar al uw giften van het voorbije jaar samen. Komt u in totaal aan € 40, dan ontvangt u een fiscaal 
attest. U krijgt dat dus bij het begin van het jaar dat volgt op uw gift. 

 

Dit attest wordt enkel gegeven bij giften op het rekeningnummer: 

IBAN BE48 5230 8027 2427 / BIC TRIOBEBB 

Leraars zonder Grenzen vzw, Jan de Graefstraat 7, 2600 Berchem 

met vermelding: “gift aan LzG, ONG Oye LENA” 

 

 


