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IN PERU 

April = thema ‘familie’ 

De maand april stond in het teken van de  ‘familie’, alle lessen werden hierop afgestemd. Niet alleen alle mogelijke 

familieleden kwamen aan bod,  zoals de baby, de grootouders, de zussen en broers, … maar ook de huisdieren! 

Tijdens de bewegingsles moesten de kinderen  bijvoorbeeld kruipen als een baby, gebogen  wandelen als een oma of 

springen als een peuter.  Een andere lessenreeks gedurende 4 weken, de zogenaamde  Schrijfdanslessen, werd er  ook  

gewerkt rond hetzelfde thema, zo werd er bijvoorbeeld een hart gemaakt voor mama of  de haren getekend van de 

grote, gekke zus. We kunnen nog heel wat voorbeelden geven, maar dit zou te veel pagina's in beslag nemen ;) De 

kinderen genoten ervan om te vertellen over hun familie!  

Door Delphine Coomans & Lisa De Wolf 

06/04/2017 Verjaardag Clariza 

Op 6 april werd Clariza 14 jaar. Bij haar thuis wordt daar niet erg veel aandacht aan besteed en daarom besloten we 

om haar op Oye Lena extra in de bloemetjes te zetten. Ze mocht dus langer op het project blijven voor een 

verjaardagsfeestje met de vrijwilligers! Eerst hielp ze zelf bij de voorbereidingen: een fruitsapje en pizzabroodjes 

maken, alles klaarzetten,… daarna begon het feestje! We aten enkele hapjes terwijl we naar Clariza’s geliefde 

reggeaton liedjes luisterden. Ze kreeg ook enkele cadeautjes van de vrijwilligers, onder andere nagellak, oogschaduw 

en een zonnebril. Als avondmaal aten we allemaal samen een spaghetti bolognaise, wat Clariza heel erg kon smaken. 

Na het eten was het tijd voor de piñata. Met wat hulp van vrijwilliger Lauren lag deze al snel open op de grond en kon 

Clariza heel wat snoepjes mee naar huis nemen. Ten slotte was er ook nog taart. Speciaal voor haar maakte 

vrijwilligster Zaida een taart van 2 verdiepingen, iets wat Clariza heel graag wou en waar ze dan ook heel blij mee 

was. Op het einde van de avond keerde ze moe, maar gelukkig terug naar huis. 

Door Sara Defoor 

 

 

 



11/04/2017 Tweewekelijks bezoek Ccochua – een bergschooltje, wat is dat?! 

Als jullie ‘bergschooltje’ lezen, denken jullie waarschijnlijk aan een klein schooltje omringd door het  prachtige Andes 

gebergte, maar niets is minder waar… En toch moet je je beeld nog wat  bijschaven. Want zoals elke vrijwilliger onder 

de indruk is van zijn/haar eerste bezoekje aan dit schooltje zal ook jouw beeld niet helemaal overeenkomen met dit 

kleine, donkere éénkamerhuisje omringd door nog enkele andere schuurtjes, quasi verstopt in het gigantisch massief 

en grootse berglandschap. 

Op dinsdagochtend vertrekken we naar Ccochua nadat we een taxichauffeur in het dorp (Curahuasi) hebben weten 

overtuigen om ons toch voor de juiste prijs naar boven te rijden. De taxi stopt voor de deur en we horen in de verte al 

kinderstemmetjes die ons verwelkomen. Het kamertje is misschien wat donker en kil maar bij de eerste stap naar 

binnen overvalt de warmte van de kindjes je meteen.  

De eerste weken was het even zoeken, maar stap voor stap hebben we hier onze weg in gevonden en zijn we tot een 

succesformule gekomen.  

We starten telkens met een lesje schrijfdans: de kindjes zijn dolenthousiast als ze buiten op de straat hun eerste 

schrijfdans-passen mogen zetten: wolken met sneeuw en regen, een uitbarstende vulkaan, groeiende plantjes… met 

veel plezier tekenen ze hun figuren in de lucht om vervolgens binnen in de klas verder aan de slag te gaan op papier.  

Daarna starten we met de Sherborne1: zo bewandelen we ons imaginaire parcours door het bos waar we rivieren 

oversteken door te springen van steen tot steen, als konijntjes ronddartelen of ons stevig op de grond plaatsen zodat 

we overeind blijven door de waaiende wind (lees: blazende profesoras ). En als afsluiter maken we tijd voor iets 

rustig en speels.   

Na het bezoek aan het schooltje wandelen we bijna een uur wegdromend en met de glimlach op ons gezicht de 

bergen tegemoet, terug richting Oye LENA.  

Door Liesbet Van Valckenborg 

 

 

 

 

                                                             
1 Sherborne-therapie, ook wel Development Movement, is een bewegingspedagogiek ontwikkeld door Veronica 
Sherborne gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind of volwassene door middel 
van beweging 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Development_Movement&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bewegingspedagogiek&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veronica_Sherborne&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veronica_Sherborne&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kind_(leeftijdsgroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volwassene


06/04/2017 Maandelijkse ouderbijeenkomst  

Sara, Liesbet en Susi kwamen naar het huis van familie van Stefanie en Gilder, waar de oudervergaderingen steeds 

plaatsvinden. Alle moeders waren er op het afgesproken tijdstip. Omdat er in de maand maart 10 nieuwe 

kinderen net begonnen waren met het volgen van lessen in Oye LENA, was er een groot aantal nieuwe 

moeders. Zoals altijd toonden we hen enkele foto's van de kinderen terwijl ze aan het spelen en aan het  leren 

waren. Vervolgens vermeldde Sara een aantal te volgen regels, fundamentele informatie over onze manier van 

werken en ook enkele belangrijke data. Daarna nam ik het woord: Eerst stelde ik mij in het kort voor, daarna legde ik 

uit dat ik hier was om een welbepaald project uit te voeren: namelijk een sportdag waarop zij, einde april, eveneens 

uitgenodigd waren;  Alle moeders leken erg enthousiast en Susi herhaalde alles nog een keer korter om er zeker van 

te zijn dat  alles was begrepen. Om af te sluiten boden we hen fruitsap en koekjes aan. 

By Fara Randria  

13/04/2017 Schoolbezoek Puka Puka  

Op donderdagvoormiddag zijn we opnieuw op bezoek geweest in het bergschooltje Puka Puka. De kleutertjes waren 

onverwachts niet aanwezig op de school. We bespraken met de leerkracht ter plaatse of het mogelijk was om onze 

lesjes te doen met de oudere kinderen die wel aanwezig waren. Dit was geen probleem.  

Waar mogelijk pasten we de lesjes bij aan het niveau van de kinderen. We startten met het lesje ”Fiesta de la 

familia”. Hierbij vertelde ik een verhaal over een familiefeest en moesten de kinderen de juiste familiepopjes uitkiezen 

en verplaatsen. Ik paste het niveau wat meer aan door het ingewikkelder te maken dan bij de kleuters. De kinderen 

vonden dit leuk. 

Nadien zijn we enkele spelletjes buiten gaan spelen. Het was zeer leuk om te zien hoe de kinderen genoten van de 

aandacht die we hen gaven.  Als laatste keerden we terug naar de klas en sloten we af met het spel ‘galgje’  waarbij 

de kinderen de mogelijkheid kregen om na de denken over de letters van het alfabet.   

Ondanks het feit dat we niet alle lesjes die we hadden meegenomen hadden konden uitvoeren, was het toch een hele 

leuke en aangename voormiddag voor de kinderen waarvan ze hebben genoten! 

Door Melissan Vaneygen 

 

 

 

 



11/04/2017 UPDATE: Tweede operatie voor Fernando 

Op dinsdag 11 april gingen we met Fernando langs op 

controle in het ziekenhuis Diospy Suyana. Ze deden 

enkele testjes en helaas bleek dat zijn ogen niet vooruit 

waren gegaan zoals verhoopt. Hierop werd besloten die 

dag zelf nog een laserbehandeling te doen (de Duitse 

oogarts vertrok enkele dagen later namelijk op vakantie 

naar Duitsland voor 6 maanden). Hoewel deze 

laserbehandeling op zich niet zoveel inhoudt, was het 

voor Fernando opnieuw heel spannend. Hij gedroeg zich 

heel flink en na ongeveer een kwartiertje zat de 

behandeling er al op! We moesten nog een uurtje 

wachten tot de verdoving was uitgewerkt. Fernando 

kreeg de boodschap elke 3 uur oogdruppels te gebruiken en altijd zijn bril te dragen. We kregen ook een blad met 

symbolen mee om de vooruitgang van zijn zicht te meten. Voordat we naar Oye Lena gingen mocht Fernando nog 

een stuk taart uitkiezen bij de bakker. Die nacht bleef Fernando samen met zijn zus Fanny slapen bij ons op Oye Lena, 

zodat we er de eerste paar dagen zeker van waren dat hij zijn druppels wel degelijk indeed. De tweede nacht mocht 

hij helaas niet meer blijven omdat zijn ouders hem wilden meenemen naar familie in Mollepata, dus gaven we hen 

duidelijke instructies mee over de druppels. Op dit moment draagt Fernando zijn bril steeds beter en meer uit zichzelf. 

Wanneer de dokter in november terugkomt heeft hij een nieuwe controle afspraak en we hopen dan positieve 

resultaten te zien! 

Door Sara Defoor 

20/04/2017 Sportdag voor ouders en kinderen georganiseerd door studente Fara  

Donderdag 20 April was de sportdag geprogrammeerd: een bijzondere dag voor de kinderen. Zoals jullie al konden 

lezen, waren de moeders ook uitgenodigd. Na de lunch en de "Welkomcirkel", legde ik het programma van de dag 

uit. Eerst waren er vier hindernisbanen, samengesteld uit cirkels, banken, tafels, ballen, koorden, enz.  

Dit hindernissenparcours dienden ze af te leggen met de hulp van de mama's. Alle kinderen hadden een 

persoonlijke kaart die volledig afgestempeld moest worden opdat ze van een verassing zouden kunnen 

genieten. Daarna aten we appeltaart en broodjes met jam. Vervolgens besloten we om allen tezamen een groot spel 

te spelen in de tuin. We speelden "Moeder mag ik?" en hierna  stelden de moeders voor om volleybal te spelen, 

aan dit voorstel konden  we moeilijk weerstaan! Op het eind van de dag kreeg elk kind de beloofde verrassing: 

een kleine medaille die ik uit Frankrijk meegebracht had. 

 Door Fara Randria 

 



18/04/2017 Maandelijks bezoek aan de warmwaterbaden van Cconoc 

“Zijn we met genoeg begeleiders om met alle kleuters samen te gaan zwemmen in plaats van in twee groepen?” Een 

vraag die oprees tijdens een vrijdagochtendmeeting, een vraag die beantwoord werd met alleen maar hoopvolle 

blikken en argumenten waarom dit wél kon! Alle vrijwilligers, inclusief hun entourage (ouders Lisa en vriend Liesbet) 

waren meer dan enthousiast om er nog eens een lap op te geven! Aangezien ons rode busje niet iedereen kon 

vervoeren, zakten we met de vrijwilligers al vroeger af naar Cconoc… en in afwachting van onze kleuters was de 

spanning te snijden. Kunnen ze al zwemmen? Hebben ze watervrees? Zijn ze vertrouwd met het concept van een 

zwembad? En wat met onze allerkleinsten, zullen we hen wel in het water krijgen? Hoe organiseren we ons met het 

aan/uitkleden?   

We waren goed voorbereid. Van zodra de kindjes aankwamen dreef hun en ons enthousiasme ons vooruit, geen 

vragen meer, alleen maar genieten van… de eerste teen in het water,  het zich laten voortdrijven op een 

opblaasband, de eerste keer kopje onder gaan en dan ook een tweede en derde keer, gekke sprongen in het water, 

kunstjes tonen aan de vrijwilligers en af en toe een slokje water binnenkrijgen, het fruitje en koekje achteraf… 

Kortom, een namiddag vol lachende gezichtjes; onvergetelijk en enorm geslaagd!  

Door Liesbet Van Valckenborg 

 

 

 

 

 

 

 



Casa Lena bezoekers steunen Oye LENA  

Er kwamen deze maand heel wat fijne bezoekers langs.. Ze  logeerden enkele dagen in de Bed&Breakfast Casa Lena 

en zagen dat het goed was..  

Eerst logeerde er voor 10 dagen een Britse familie bij ons, Miki en Miriam en hun twee kinderen Arielle en Eden. Zij 

hielpen op het project en verkenden de omgeving. Na hun vertrek lieten ze een jas en trui achter die we schonken 

aan Karen en Damaris.  

 

Dirk en Nadine Houter maken op dit ogenbik een reis rond de wereld. Voor ze aan hun reis begonnen organiseerden 

ze voor vrienden en familie een fuif en zamelden zo geld in om te doneren aan goede projecten die ze onderweg 

tegenkomen.. Ze gaven wel 250 Euro van hun bedrag aan Oye LENA! Heel erg bedankt, maak er nog een mooie reis 

van!  

Daarnaast kwam het Belgisch-Poolse koppel Olga en Bart Jacobs op bezoek en zij brachten heel wat pakken potloden 

mee en werden achteraf peetouders van Belen. 

  



Last but not least verbleven ook de ouders van studente Lisa, Erika en Wim De Wolf, voor 10 dagen bij ons. Zij 

hadden bijna een hele valies vol spullen mee en hielpen ook af en toe een handje.  

 

Bedankt aan deze 4 fantastische koppels voor hun steun!  

Nieuwe leerling: Hernan, 23-jarige jongen met syndroom van Down  

Sinds begin april hebben we er een nieuwe speciale leerling bij: Hernan! 

Hernan is een jongen van 23 jaar met het Syndroom van Down. Hij is zeer 

gemotiveerd om te komen en ook zijn familie lijkt erg betrokken en 

geïnteresseerd in het project. We werken met hem vooral rond schoolse 

vaardigheden gezien hij op vlak van zelfstandigheid al heel goed is. We 

houden jullie op de hoogte over zijn vorderingen! 

 

 

 

Proficiat! 

Feliz cumpleaños Fernando en Reyson! Fernando kreeg van zijn peetrouders Hilde en Luc Brewaeys een nieuwe pet 

en zijn broer Lucho kreeg een fles parfum! En Reyson kreeg op zijn nieuwe school een kroon en een pakje 

samengesteld door ons.  

 

Naymar en Aaron kregen er deze maand een broertje bij. Dit lieten we niet zomaar voorbijgaan, zij kregen enkele 

speeltjes en kleren voor de nieuwe spruit!  



Vrijwilligers komen en gaan  

Studenten van KDG Hogeschool ‘Banaba zorgverbreding en remediërend leren’ Lauren  Vancampenhoudt en Melissa 

Vaneygen gaven 7 weken het beste van hunzelf voor onze kinderen. Bij hun vertrek kocht Lauren heel wat 

onderbroeken om onze reservekledij aan te vullen en Melissa kocht een leuk paardje om buiten mee rond te 

springen. Bedankt dames voor jullie liefde en inzet!  

Ook vrijwilligster Zaïda Van Reusel vertrok deze maand, na 11 fantastische weken! Jong en onzeker kwam ze toe, 

maar zelfstandig en zelfzeker vertrok ze weer naar huis! Bedankt Zaïda om zo onverwacht ons team te komen 

verSTERKen! Je was een toplid, voor onze kids en vrijwilligers!  

 

IN BELGiË 

20/04/2017 Vormelingen van de parochie Grimbergen sponsoren Oye LENA!  

Zoals je kon lezen in de nieuwsbrief van januari gingen Hilde Vandepitte en Ingrid Vandekelder op 18/02 vertellen 

over de projecten van Oye LENA aan de vormelingen van de parochie Grimbergen. Na deze "getuigenis" was het de 

bedoeling dat de vormelingen zelf op één of andere manier "aan de slag" gingen. Drie groepen hebben er voor 

gekozen om dit in de vorm van een sponsortocht te doen en ze hebben daarvoor een wandeling van Averbode naar 

Scherpenheuvel gemaakt. De kinderen mochten zelf kiezen wat het doel van de sponsortocht zou zijn en zij kozen 

voor Oye LENA. Ze haalden hiermee wel 621,3 Euro op! Een fantastisch mooi bedrag!  

Bedankt aan iedereen die deelnam en sponsorde!!  

 

De Regenboog en De appeltuin steunen Oye LENA!  



De ouders van vrijwilligster Zaïda Vanreusel werken beiden als onderwijzers in het Freinetonderwijs2. Hun scholen 

‘De Regenboog’ en ‘De Appeltuin’ zetten zich beiden in voor Oye LENA. Het vierde leerjaar met juf Diane van De 

Regenboog  kookten Zuid-Amerikaans voor alle gezinnen van hun klas. En De appeltuin met meester Wout 

verkochten orchideeën en organiseerden een sponsorloop. (Meer informatie: http://www.wijgaanervoor.be/) 

Samen zamelden ze 2183 Euro in voor Oye LENA. Een fantastisch groot bedrag! Dit geld zullen we gebruiken voor het 

transport van Diana’s rolstoel en voor een deel van de installatie van een zonnescherm over heel de speelplaats. 

Heel erg bedankt! 

  

 

 

 

 

 

 

WORDT PETER OF METER 

                                                             

2 Freinet onderwijs: 

 Het onderwijs wordt opgebouwd op basis van datgene wat leeft bij de leerlingen. De kinderen hebben de wens 
zaken uit te zoeken, tonen initiatieven en laten die in de groep horen; gezamenlijk wordt daar onder begeleiding 
van de leerkracht een plan op gemaakt. 

 Het leerplan is gebaseerd op iets dat zinvol is om uit te zoeken. De kinderen zoeken niets voor niets uit. Zo zijn 
ook zaken die nodig zijn maar niet een einddoel vormen - zoals kunnen schrijven, kunnen spellen en een atlas 
kunnen hanteren - zinvol binnen de weg naar het doel. Het verhaal moet immers in de krant; de brief aan de 
burgemeester moet er goed uitzien en ik moet wel weten hoe ik moet fietsen. 

 Het leren gebeurt tastenderwijs. Door handelend te onderzoeken, zonder in de eerste plaats uitgelegd te krijgen 
hoe iets werkt, verwerft het kind echt inzicht. 

 Opvoeding tot democratie. Kinderen leren om samen op democratische basis hun groep/klas school te 
organiseren. Ze worden daardoor goed voorbereid op een democratische samenleving. 

 
 



OYE LENA IS 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!  

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. 

mailto:oyelena.peru@gmail.com


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” 

 


