
Nieuwsbrief Oye LENA 

Onderwijsproject, Curahuasi – Peru 
Maart 2017 

IN PERU 

Einde vakantie – start nieuwe schooljaar! 

Zoals jullie in de nieuwsbrief van februari konden lezen start in maart het nieuwe schooljaar en dit betekent dat 10 
van onze oudste kleuters naar de lagere school gaan en niet meer dagelijks naar Oye Lena kunnen komen. Dat 
betekent ook dat 10 nieuwe kleuters welkom zijn. Zo verwelkomen we Rodrigo (broer van Jhoncito en Alberto), 
Karen (zus van Jose Abel), Cesia, Brith, Ruth Belinda, Belen, Sarahi, Neri, Laura & Alondra.  

Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van Liset, want zij verhuisde met haar gezin naar Abancay, een stad 
op anderhalf uur rijden. En Elisban (zusje van Romina) gaat samen met zijn zus naar een school die tot laat in de 
namiddag les organiseert, waardoor hij ook niet meer dagelijks naar het project kan komen. Natuurlijk blijven we 
deze kindjes volgen en in een dorp zo klein als Curahuasi komen we elkaar 
regelmatig tegen!  

EN LAST BUT NOT LEAST, zal Reyson, ieders grote favoriet, een jongen met 
autisme en een spraakstoornis naar het gewoon onderwijs gaan. Hij zal samen 
met zijn zus Zharit in het eerste leerjaar beginnen. Natuurlijk laten we hem niet 
zomaar gaan en daarom spraken we met de school af om hem twee keer in de 
week te begeleiden, net als GON-leerkrachten in België dat doen (GON staat 
voor geïntegreerd onderwijs). We houden jullie op de hoogte!  

 



20/03/2017 Nieuw schooljaar – terug naar de bergschooltjes Puka Puka en Ccocchua 

Sinds maart gaan we opnieuw wekelijks naar de bergschooltjes in Puka Puka en Ccocchua. De kleuters zijn steeds 

enthousiast als ze ons zien toekomen en werken goed mee in onze lesjes. In Puka Puka doen nu ook de kinderen van 

de lagere school elke week mee met de lesjes mover en Sherborne (bewegingstherapie) buiten. Beide leerkrachten 

zijn nog steeds dezelfde als vorig jaar, wat geen evidentie is in Peru, maar wat wel het voor ons wel gemakkelijk 

maakt om de samenwerking verder te zetten. Beiden zijn geïnteresseerd om dingen over het kleuteronderwijs bij te 

leren en daarom maken we een document om meer uitleg te geven over het hoe en waarom van onze lesjes. We 

zullen daarnaast lessen van hen bijwonen zodat wij ook van hen kunnen leren. Een mooie kans voor beide.  

  

18/03/2017 Maandelijks bezoek aan het weeshuis 

Zaterdagochtend vroeg opstaan is altijd lastig… maar als je weet dat het is om samen met onze kindjes van het 
weeshuis een overgetelijke voormiddag te beleven, dan spring je gewoon uit je bed! Deze dag begon met een mooie 
rit die ons naar het prachtige plekje van het weeshuis bracht. We speelden eerst enkele spelletjes die we voorbereid 
hadden maar na aandringen en onderhandelen speelden we opnieuw het favoriete spel van de kindjes ‘Policia, peudo 
pasar?’.  De kinderen genoten ervan om wandelend als een zombie het veld over te steken en andere gekken dingen 
te doen zodat ze aan onze handen konden ontsnappen en niet getikt werden. We sloten ons bezoek af met een 
gezellig momentje waarop we samen een stukje taart aten en keerden daarna terug naar Oye Lena. Het was stil in de 
auto, hun enorm dankbare en enthousiaste blikken bleven nog lang nazinderen… nog steeds. 

Liesbet Van Valckenborgh 

 

 

 

 

 



10/03/17 Maandelijkse Brussendag  

Vandaag was het weer een nieuwe brussendag waarbij de broers en zussen van de kinderen met een beperking naar 
Oye Lena mogen komen. We begonnen de dag met iedereen samen, met een spel waarbij de kinderen fruit moesten 
verdienen. Elk kind kreeg een eigen opdracht, zoals iemand schminken, een parcours afleggen, koekjes aan een draad 
opeten (zonder handen te gebruiken),.. Nadat de kinderen hun fruit bijeen hadden verzameld, sneden we alles samen 
en maakten we er een smoothie van. 

Daarna was het tijd om even apart te zitten met de broers en zussen. Met hen maakten we droompoppetjes van 
karton en wol.  Terwijl we deze poppetjes maakten, vroegen we de kinderen naar hun grootste droom. Alle kinderen 
zeiden dat gaan studeren hun grootste droom was. Dit was erg confronterend omdat dit in Peru geen evidentie is en 
omdat we weten dat heel weinig jongeren uit Curahuasi er in slagen om toegelaten te worden tot hogescholen of 
universiteiten. Toen we hen vroegen welk cadeau ze het liefst zouden willen krijgen, konden de kinderen niet meteen 
iets bedenken. Uiteindelijk vertelde één meisje dat ze heel graag een reis wilde maken, een ander meisje zou graag 
een knuffelbeer krijgen en één van de jongens een gsm. Het was een leerijke en plezierige dag voor iedereen! 

Door Lisa Vermeulen 

 

22/03/2017 Maandelijks bezoek aan de warmwaterbaden van Cconoc  

Op woensdag 22 maart gingen we met de vrijwilligers Zaïda, Tine, Yanaïka, Charline, Fleur, Melissa, Lauren en de 
special kids naar de warmwaterbronnen in Cconoc. Het was een fijne rit waarbij Jose Abel enorm genoot van de trip. 
Iedereen had er heel veel zin in! 

Aangekomen in Cconoc aten we ons ontbijt en maakten we ons klaar om te zwemmen. Clariza genoot met volle 
teugen van het water en de aandacht van vrijwilligster Fleur, Lucho speelde enkele zoekspelletjes met ons en Jean 
Pier lachte nog meer dan anders terwijl hij speelde met Diana en de vrijwilligers. Jose Abel durfde hij niet in het 
zwembad te gaan, maar was wel niet vanonder de douche uit te krijgen! Maria lag al zonnend in haar zwemband te 
genieten van het warme weer en Fernando speelde er op los. 

Ze genoten allemaal zo hard dat het moeilijk was om hen uit het water te krijgen. Wanneer iedereen weer gepakt en 
gezakt was, keerden we weer terug naar Oye Lena. Het werd een stille busrit. Iedereen was moe, maar voldaan! 

Lauren Vancampenhoudt 



20/03/2017 Kookles voor de vrijwilligers in de plaatselijke bakkerij van Cesar en Carina  

Op 20 maart werden we in de bakkerij van César en Carina verwelkomd voor een speciale kookles. Ze leerden ons 
twee typisch Peruaanse dessertjes te maken: alfajores en suspiro a la limeña. Nadat we onze handen goed gewassen 
hadden, begonnen we eraan. Met duidelijke instructies en onder het toeziend oog van Carina hebben we beide 
dessertjes zonder problemen kunnen maken. Zowel Carina als César legden alle nodige stappen heel goed uit. Zoals 
altijd kwam het beste als laatste: we mochten onze zelfgemaakte dessertjes proeven. Met een volle maag, twee 
lekkere receptjes en een smaak naar (veel) meer, keerden we terug naar Case LENA. Als bedanking voor die leuke 
avond en de super lekkere dessertjes, nodigden wij César en Carina uit bij ons en maakten we voor hen een echte 
Belgische klassieker: kip met appelmoes en frietjes. Het was opnieuw een hele fijne avond. Het was zo leuk dat we 
hier onmiddellijk een maandelijkse traditie van wilden maken! 

Door Hendrik Vuerinckx 

 

21/03/2017 Naar het bergschooltje in Ccochua  

Vandaag ging ik, samen met een aantal andere vrijwilligers naar een bergschooltje in Cchoccua. We bereidden enkele 
lessen voor, aansluitend bij het thema “lichaam en hygiëne”. Na een avontuurlijke taxirit kwamen we aan in het 
schooltje. In mijn hoofd was een bergschool niets anders dan een school in de bergen. Maar eigenlijk was het een 
heel klein klasje, met zeven leerlingen en één juf. Dat de juf en de leerlingen onmiddellijk enthousiast waren over onze 
komst, dat was duidelijk! Na het ontbijt gingen we samen aan de slag; bewegingsspelletjes, fijne motoriek oefenen, 
spelletjes spelen én ons cadeautje uittesten met de kinderen. De vorige vrijwilligers hadden met blikken poten 
olifantenpoten gemaakt waarmee de kinderen konden stappen. Na wat oefenen sloten we de les af met een 
multisensorisch verhaal over “handen wassen”. Multi waaaaaaat? Wel, zo’n verhaal waarbij de kinderen het verhaal 
écht beleefden. In dit geval door te ruiken aan zeep, zelf handen te wassen en nog zoveel meer!  

Door Yanaika De Cooman   

 



Korte berichten 

Vrijwilligster Fleur kocht schoenen, kleren en leuke auto’s voor haar petekind Rodrigo en zijn broer Jhoncito.  

Vrijwilligster Hannah kocht dan weer een step voor haar petekind Jhordy en een T-shirt voor Naymar, het petekind 
van haar ouders.  

Yanaika’s moeder kocht in België heel wat leuke kleren voor de kids van het project en deze mocht Yanaika ter 
plaatse uitdelen! Daarnaast hadden vriendinnen Tine en Yanaika samen ook allerlei leuks meegenomen. Bovendien 
kregen zij van drie lieve mensen (Rachelle Thijs, Mieke Beel en Edith Cauwels) geld mee om te plaatse te spenderen. 
Ze kochten schoenen voor Lucho en trui voor Maria, het overige bedrag stortten ze op ons rekeningnummer. 
Iedereen heel erg bedankt!  

 

Feliz cumpleaños Ruth Betsy, Damariz, Elisban en Emerson!  

Ruth Betsy en Emerson studeerden in februari af, Damariz studeerde reeds enkele jaren geleden af. Maar voor hun 
verjaardag nodigden we hen alle drie uit om toch een klein feestje te vieren.  

Emersons meter stortte voor zijn een extra centje om wat verkleedspulletjes te kopen. En Ruth Betsy en Damariz 
kregen enkele mooie kleren! Een leuk feest!   

   

 



21/03/2017 World Down Syndrome Day  

Op 21 maart was het World Down Syndrome Day en voor deze gelegenheid organiseerde studente Charline een 
workshop over het ‘syndroom van Down’ voor de vrijwilligers. ’s Avonds zaten alle vrijwilligers samen en leerden ze 
meer over de beperking van twee van onze leerlingen: Maria en Jose Abel. Zo leerden ze hen beter te begrijpen en 
leerden hoe ze hen het best kunnen ondersteunen. Alweer een interessante avond!  

Wat is het syndroom van Down?  

Het syndroom van down wordt veroorzaakt door een extra chromosoon.  Normaal gezien hebben we 23 paar 
chromosomen maar een persoon met het syndroom van down wordt geboren met een derde chromosoom en dit ter 
hoogte van het paar 21, vandaar de naam trisomy 21. 

Dit extra chromosoom resulteert in een mentale beperking. Daarnaast brengt dit ook een aantal uiterlijke kenmerken 
met zich mee: een ronder gezicht, de ogen staan een beetje scheef, een huidplooi aan de binnenkant van de 
oogleden, een kleinere hals, een dikkere tong in vergelijking met hun kleiner mond, laaggeplaatste oren en een lagere 
neusbrug. 

Mensen met het syndroom van Down hebben een hoger risico op gezondheidsproblemen, zoals Alzheimer op een 
jongere leeftijd, epilipsie, diabetes van het type 1, leukemie, hart en schildklierproblemen. Mensen met het syndroom 
van Down hebben daarnaast ook een kortere levensverwachting. Zo bleek nog enkele weken geleden, dat de oudste 
persoon met het syndroom van Down net 77 jaar geworden was. 

Door Charline Loontjens 

 

 

 

 

 



Vrijwilligers komen en gaan  

We namen deze maand afscheid van de Oostenrijkse Hannah Bauer en de Belgische Jolien Santens, en twee 
schitterende studenten Fleur Wetzels & Lisa Vermeulen.  

Vier dames met een hart voor goud die zich enkele weken lang volledig inzette voor onze kinderen. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat waren ze aan het werk en tot in de late uurtjes studeerden ze hun Spaans! Elke dag weer 
bezorgden ze onze kinderen een fijne en leerrijke tijd! Jullie zullen gemist worden! Muchas gracias amigas!  

We namen ten slotte ook afscheid van Yanaika en Tine.  Hun verblijf bij Oye Lena was kort maar kràchtig! We gaan 
niet alleen hun enthousiasme, hun energie en warmte voor onze special kids missen, maar ook hun expertise en 
gedrevendheid om deze te delen. Wat een meerwaarde om een logopediste en audiologe aan boord te hebben! 
Bedankt hiervoor Yanaika en Tine! 

 

 

IN BELGIË 

Baby Lou zamelt geld in voor Oye LENA  

Lieselot Bronselaer en Jeroen Winderickx werden het voorbije jaar peter en 
meter van twee van onze kleuters, Romina en Elisban. Op  4 april  kregen ze 
daar nog een prachtige zoon LOU bovenop.  In plaats van centjes te vragen 
voor een pamperrekening vroegen ze familie en vrienden te storten op onze 
Oye LENA rekening! Bij de doopsuikers gaven ze vingerpopjes gemaakt door 
Peruaanse vrouwen, ook weer ten voordele van Oye LENA!  Oye LENA 
ontving ondertussen reeds 1440 Euro, een fantastisch mooi bedrag 
waarmee we weer veel moois kunnen realiseren! Heel veel dank aan dit 
fantastisch gezinnetje! Geniet van jullie kleine spruit!  

 



Basisschool De Magneet, te Peer zamelt geld in voor Oye LENA!  

Meter Rita Houben (mama van ex-vrijwilligster Laure van Hove) organiseerde samen met haar school De Magneet, 
een vastenactie. De leerlingen moesten zelf op zoek naar sponsors voor hun ‘sponsorloop’en op deze manier zoveel 
mogelijk geld inzamelen. De opbrengst werd verdeeld over 3 projecten: Broederlijk delen, het project van de 
Parochie EN Oye LENA. Oye LENA kreeg wel 500 Euro! Bedankt!  

 

Oye LENA op de reismarkt in Brugge  

Projectverantwoordelijke Stefanie en Ilse Maertens stelden op de jaarlijkse 
Reismarkt te Brugge Oye LENA voor. Ze hoopten zo vrijwilligers en sponsors aan 
te trekken en naambekendheid te winnen. Heel wat geïnteresseerde bezoekers 
maakten een stop bij hun standje en zo werd het een interessante en succesvolle 
dag! Zeker voor herhaling vatbaar!  

Oye LENA maakt deel uit van GROG 

Oye LENA maakt deel uit van de GROG (Grimbergse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) en heeft hiervoor twee 
fantastische vertegenwoordigers: Hilde Vandepitte en Ingrid Vandekelder. Projectverantwoordelijke Stefanie nam 
tijdens haar verblijf in België deel aan één van hun vergaderingen. Bedankt Grimbergen en alle Grimbergenaren voor 

deze steun, jaar in jaar uit!  

Oye LENA maakt deel uit van LZG 

Oye LENA maakt ook deel uit van de VZW Leraars Zonder Grenzen, zij willen werken aan 
beter onderwijs over heel de wereld. Hiervoor nemen ze verschillende verenigingen en 
vzw’s onder hun vleugels. Vrijwilliger Shana Berrevoets vertegenwoordigt Oye LENA op 
deze bijeenkomsten en werd voor een keertje vergezeld door projectverantwoordelijke 
Stefanie.  

Belgische werkgroep  

Nog een vergadering het vemelden waard, is deze van onze Belgische werkgroep! In onze werkgroep zetelen 7 
fantastische dames: Shana Berrevoets, Isalien De Block, Kim Dierickx, Lisa Dieleman, Kim Welman, Milena Vleminckx-
Huybens en Paulien Van Aelst. Linde Scholiers vervoegde deze groep. Hun hoofdtaken zijn het beantwoorden van 
vragen van toekomstige vrijwilligers, het flyeren in hun regio en het representeren van Oye LENA op verschillende 
beurzen en festivals. Deze werkgroep komt 2 of 3 keer per jaar bijeen. Wil jij ook lid worden van deze werkgroep en 
Oye LENA in België verder helpen groeien, neem gerust contact met ons op. 

Korte berichten 

Lieke en Jack Kuijten, een fantastisch Nederlands koppel kwamen in 2014 
enkele nachten kamperen in Casa LENA en samen met Gilder vertrokken ze 
op enkele avontuurlijke tours! Nu, jaren later, zijn ze ons nog niet vergeten 
en stortten ze wel 300 Euro voor het project! Bedankt Lieke en Jack, mogen 
er nog vele mooie reizen volgen!  

Ron en Heather Strawford, grootouders van ex-vrijwilligster Catrin Harris, 
steunden het project met wel 114 Euro, helemaal vanuit Wales! Bedankt 

aan onze favoriete Welshmen!   



WORDT PETER OF METER 

Welkom aan de nieuwe peters en meters! 

Margot Wuyts werd meter van Diana, één van onze leerlingen met Cerebrale Parese.   

Oostenrijkse Hannah Bauer, werkte als vrijwilliger bij Oye LENA in januari en februari. Maar ook in maart zat ze niet 
stil ze overtuigde haar thuisfront om peters en meters te worden van onze lieve kleuters. Haar ouders Christine en 
Wolfgang Bauer werden peterouders van Naymar en haar schoonouders Ulrike and Stamatios Dourakas werden 
peterouders van Karen. Zij en haar vriend werden peterouders van Jhordi! Allen heel erg bedankt!  

 

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” 

 


