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IN PERU 

01/02 Tandartsbezoek met Jose Abel  

Op woendag kwam Jose Abel naar Oye LENA met een dikke kaak. We wisten niet of dit kwam doordat hij had 
gevochten of een andere reden. De dag nadien was zijn kaak nog dikker en kon hij met moeite zijn oog nog 
opendoen. Hij had veel pijn dus beslisten we hem naar het ziekenhuis ‘Diospy Suyana’ te nemen. Na lang wachten en 
enkele afspraken beslisten ze om de totaal rotte tand er uit te halen onder volledige verdoving. Na de operatie 
moesten we enkele uren wachten omdat hij nog steeds onder verdoving was. Nu is hij veel beter en hopelijk zal hij 
even moedig naar de volgende afspraak gaan.  

Door Alessio Vecchiato 

02/02/2017 Tweemaandelijks bezoek aan de warmwaterbaden van Cconoc met de buitengewoontjes! 

Om de twee maanden brengen we met onze buitengewone leerlingen een bezoekje aan de warmwaterbronnen van 
Cconoc. Zo trokken we er begin februari ook op uit… 

Clariza (CP) hield ervan haar adem in te houden onder water, Jean Pier (CP) en Diana (CP) hadden een heel actief bad 
vol fisiotherapie, Marleni (Foetaal Alcohol Syndroom) moest snel wegzwemmen van de gevaarlijke haai, aka 
profesora Fleur, en Jose Abel (Downsyndroom) had veel tijd nodig om uiteindelijk toch een plonsje te wagen. 

Ik denk dat ik mag besluiten dat zowel de vrijwilligers als de kinderen honderduit genoten hebben van deze dag! 

Door Jolien Santens 

 

 



06/02 Fleur en Lisa schenken steps en nog veel meer!  

Twee studenten van KDG, Fleur Wetzels en Lisa Vermeulen, zamelden voor hun vertrek naar Peru, een aardige som 
geld in. Dit deden ze voornamelijk door de verkoop van kerstkaarten en zo haalden ze wel 860 Euro op! Tijdens hun 
eerste weken kochten ze alvast 4 steps en het resterende bedrag zal gebruikt worden voor ijzeren goals en 
plantenbakken om met onze kinderen met een beperking te kunnen tuinieren.  

 

18/02 Maandelijks bezoek aan weeshuis van Cachora 

Op 18 februari gingen we opnieuw naar het weeshuis met de vrijwilligers Jolien, Hendrik, Sara en Charline. We 
hadden veel plezier met de kinderen, ze waren erg lief en enthousiast. Ze ontvingen ons met open armen en we 
waren snel op ons gemak. Eerst hebben we Chinese voetbal gespeeld en hierna speelden we ‘schipper mag ik 
overvaren’, een grote favoriet van de kinderen. Om onze ochtend met de kinderen af te sluiten, hebben we een stukje 
taart gegeten en sap gedronken. Wanneer we vertrokken,gaven we nog een poster en wat foto’s aan oudstudenten 
Brayan en Jesùs om hun kamer op te fleuren. Ze waren er erg blij mee en het was een goede manier om de ochtend 
mee te eindigen. 

Door Charline Loontjens 

 

 

 



24/02/2017 Fiesta de promoción  

Op 24 februari moesten we afscheid nemen van tien van onze kindjes, omdat ze in maart naar de lagere school zullen 
gaan.  Dit was natuurlijk een reden om te feesten, dus na hun laatste dag op oye LENA organiseerden we, helemaal 
volgens de Peruaanse traditie, een afstudeerfeestje voor Ruth Betsy, Ruth Milagros, Emerson, Yessenia, Juan Diego, 
Yaneth, Eliazar, Romina, Roswel en Zarith. Na een tijdje te wachten op de komst van alle kinderen, kon de ceremonie 
beginnen. Voordat ze hun diploma’s en geschenken, een boekentas vol schoolgerief, kregen speelden we een spel 
waarbij ze allerlei opdrachten moesten volbrengen opdat alle kinderen in de zaal een klein geschenk krijgen. Ze deden 
dit natuurlijk erg goed en dus ontving iedereen een doos met potloden.  Hierna was het tijd voor de diploma’s. De 
kinderen zagen er allemaal trots en gelukkig uit, terwijl Stefanie een persoonlijk woordje over hen uitbracht.  

Na de ceremonie begon het echte feest. We dansten allemaal samen en hadden veel plezier. Ook de hapjes hadden 
veel succes. Wanneer het feest eindigde was het tijd om afscheid te nemen. We gaven alle kinderen een grote knuffel 
en wensten ze al het beste op de nieuwe school. 

Door Charline Loontjens 

 

 



24/02/2017 Rugzakken voor de afstudeerders dankzij ex-vrijwilliger Amy.  

Vorig jaar werkte Amy Hoch, leerkracht aan de ‘Huntingtown High School’ in Maryland, tijdens haar zomervakantie 
als vrijwilliger op het project. Na haar terugkeer wilde ze Oye LENA blijven steunen. Eerst zamelde ze geld in en 
daarmee besloot ze de rugzakken voor onze afstudeerders aan te kopen.  Daarna zorgden ‘The National Honor 
Society members’  en ‘The Girl Scouts’  voor de schoolmaterialen om de rugzakken mee op te vullen. En ten slotte 
maakte Amy’s Spaanse club alle rugzakken klaar voor vertrek en hingen ze er armbandjes aan met de verschillende 
namen van de kinderen. Tijdens haar kerstvakantie kwam ze de rugzakken persoonlijk brengen! Jammer genoeg kon 
ze niet aanwezig zijn op het afstudeerfeestje, maar we kunnen haar garanderen dat de kinderen erg onder de indruk 
waren! Ze konden niet blijer zijn! Nog nooit hadden ze zo’n mooie rugzakken gezien! Bedankt Amy en iedereen die 
mee hielp voor dit fantastische geschenk!  

 

24/02/2017 Bezoekers brengen kadootjes mee  

Het Belgische koppel Walter en Nicole en het Engelse koppel Patricia en Mike kwamen enkele nachten logeren bij 
Oye LENA en hadden op voorhand gevraagd wat ze konden meenemen voor de kinderen. We stelden hen voor om 
de prijzen voor het spel tijdens het afstudeerfeestje mee te nemen en dit deden ze. Patricia bracht 30 sets 
kleurpotloden mee voor de kleuters en ook voor de buitengewone kinderen nam ze van alles mee. Nicole had thuis 
nog heel wat leuks liggen voor het project en nam ook groene en witte ballonnen mee om het feest op te vrolijken. 
Ze deden enkele tours en hielpen mee op het feest! Bedankt allevier voor zoveel liefs!  

FELIZ CUMPLEAÑOS Jean Pier, Elisban en Elias! 

 

Meter Katrien Heleu stortte een extra centje voor Elias en daardoor konden we hem op zijn verjaardag een mooie 
rugzak, waar hij zelf achter gevraagd had, schenken!  



Feest = spelen, verkleden, schminken en lekkers!  

Wanneer vrijwilligers een lange tijd op Oye LENA vertoeven dan organiseren we bij hun afscheid een groot feest: we 
kloppen een piñata kapot, organiseren muzikaal pakket of  houden een Vlaamse kermis of.. .  Maar wat zeker is, is 
dat de kinderen zich elke keer mogen verkleden en schminken en er is niets dat ze liever doen!!  Wat een pret 
beleven ze hieraan! En na het vele spelen sluiten we dag natuurlijk af met iets lekkers, zoals ijsjes, taart, chips,.. Oye 
LENA’s motto: Er kan niet genoeg gefeest worden! ;-)  

 

 

 

 

 



Korte berichten 

Heel wat peters en meters stortten een extra centje voor een nieuwjaarskado. Omdat onze kids met kerst al iets 
leuks kregen, besloten we deze kado’s pas in februari uit te delen!  Dankzij ex-vrijwilliger Laura en haar opa Fons 
Peeters kreeg Asiri  een set plasticine, Jhoncito een spiderman en David een rugzak.   

 

Dankzij peters Rita Bergen, Warre en Ebe, kregen broer en zus, David en Damaris, schoenen en kleren.  

 

Janeth kreeg van haar peters Natalie Lammens, Jorre en Jitte een leuke legoset! Liset kreeg op de verjaardag van 
haar meter, ex-vrijwilliger Elisa Raes, ook een kadootje zodat ze dit samen konden vieren! ☺ Een leuke trui waar ze 
heel blij mee was! 

    



 26/02 Studente Charline werkt workshops uit 

Charline is een laatstejaarsstudent van de KDG Hogeschool, Antwerpen. Zij doet haar eindejaarsstage bij ons en 
daarbinnen moet zij een project uitwerken. Ze koos ervoor om een aantal workshops te organiseren rond 
verschillende  problematieken (hechtingsstoornis, syndroom van Down, SMOG-gebaren, Cerebrale parese) die 
heersen op het project. Deze zal ze aan verschillende doelgroepen (vrijwilligers, personeel weeshuis, ouders, 
brussen) brengen.  Haar eerste workshop was gericht aan onze eigen vrijwilligers en ging over hechtingsstoornis, een 
stoornis waarmee één van onze leerlingen Clariza, dagelijks leert mee omgaan.  

Wat is een hechtingsstoornis? 

Gehechtheid is de gevoelsmatige en relatief stabiele band tussen het jonge kind en één of meerdere zorgfiguren die 

wordt gevormd gedurende de eerste levensjaren. Deze band is zoals een blauwdruk voor latere vertrouwensrelaties 

en zelfzorg. De gehechtheidsrelatie vormt de bedding voor de ontwikkeling van relaties, zelfbeeld en ik-

mogelijkheden (vermogen om te leren).  

 

Hechting is een continuüm dat gaat van veilig naar onveilig gehecht, naar een hechtingsstoornis. Kinderen die 

onveilig zijn gehecht hebben moeilijkheden om aanbod van volwassen te aanvaarden, om relaties aan te gaan met 

leeftijdsgenoten, hebben een inconsistent zelfbeeld en hebben moeite met stress en emotieregulatie. Kinderen of 

volwassenen met een hechtingsstoornis vertonen dezelfde kenmerken, maar deze hebben een nog grotere invloed 

op het dagelijks functioneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vrijwilligers komen en gaan  

Na 9 maanden moesten we afscheid nemen van ons favoriet koppel: de Duitse Emma Schneider en Italiaan Alessio 
Vecchiato, een afscheid dat heel zwaar viel voor de kinderen, maar ook voor de organisatie. Beiden zetten zich heel 
het jaar zo gemotiveerd en gepassioneerd in voor het project  dat hun afwezigheid zeker gevoeld zal worden. We 
wensen hen heel veel geluk in de toekomst, in Duitsland, Italië of eender welk land en met heel veel baby’s! Jullie 
zullen gemist worden! <3 

We namen ook afscheid van de Australische Japanner Alex Clissold! Alex ontdekte dat hij naast management ook 
heel geschikt is om met kinderen te werken. Hij deed dit vol overgave en de kinderen genoten van zijn aanwezigheid. 
Na zijn jaar studeren in Lima hoopt hij nog eens langs te komen op het project en hier houden we hem aan! Veel 
succes en tot gauw!  

 

IN BELGIË 

Presentatie Oye LENA voor communicanten van Grimbergen  

In het kader van een vormingsdag voor een 70-tal plechtige communicanten van Grimbergen, werden verschillende 
vormen van vrijwilligerswerk belicht. Oye LENA was daar één van. Annelies Brewaeys en Ingrid Vandekelder stelden 
er voor het tweede jaar op rij Oye Lena voor aan de hand van foto’s en verhalen en de kinderen konden nadien 
vragen stellen.   

Het project sprak de kinderen erg aan! Hilde en Ingrid overtuigden zeker en vast vele toekomstige vrijwilligers.. al 
zullen zowel zij als wij nog een paar jaartjes geduld moeten uitoefenen! Bedankt! 

Op deze bijeenzetting luisterde Gabriella (Anne Meyus) vol aandacht en stortte daarna 50 euro op onze rekening. 
Bedankt!  



Gemeente Holsbeek steunt Oye LENA – dankzij Hendrik Vuerinckx 

Vrijwilliger Hendrik Vuerinckx ging in december naar de eindejaarsbeurs van de wereldwinkel Holsbeek. Hier 
presenteren ‘Holsbekenaren in de wereld’ de projecten waar zij het voorgaand jaar aan deelnamen en voor 
gesponsord werden door de gemeente. Hendrik sprak er met de schepen Annelies Vander Bracht en enkele andere 
leden van het GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking). Na deze avond besloten zij Oye LENA 
te steunen met wel 500 Euro. Ook in december 2017 zal Hendrik ons project voorstellen op hun jaarlijkse beurs. 
Bedankt Hendrik en de gemeente Holsbeek.  

Korte berichten  

Ook een welgemeende dankuwel aan Femma Zonderschot, die zonder veel toeters en bellen het project steunde 
met niet minder dan 100 Euro. Bedankt!  

Nieuwe peters en meters: 

WORDT PETER OF METER 

Welkom aan de nieuwe peters en meters! 

Paulien Stoffels werd meter van Rodrigo, welkom in de familie! 

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.  

mailto:oyelena.peru@gmail.com


- 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!  

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” 
 
 

 


