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Beste trouwe lezers en nieuwe lezers, 

Na het verkrijgen van heel wat feedback, hebben we onze nieuwsbrief onder handen genomen. Onze werking is na al 
deze tijd stabieler geworden, met een aantal activiteiten die structuur bieden in onze planning. Dit zal vanaf nu ook in de 
nieuwsbrief duidelijk worden: we creëerden binnen de groene kaders enkele vaste rubrieken met een algemene uitleg, 
die onveranderd blijft. Onder de kaders kan je nieuwe informatie en foto’s vinden.  

OP HET PROJECT 

Speciale evenementen  

Vakantie!  

In Peru is het grote vakantie tijdens de maanden januari-februari. Het is in Peru dan regenseizoen. Dat betekent dat veel 
plaatsen soms onbereikbaar of veel wegen onberijdbaar worden. Anderzijds betekent het ook dat er veel op het veld 
gewerkt wordt en dat alle helpende handen welkom zijn.  

Bovendien is er in Curahuasi geen alternatief tijdens de vakantie: vakantieopvang, speelpleinen, kampen,.. bestaan niet 
en daarom zijn  onze deuren elk jaar open voor al onze  kleuters, voor de oudere afgestudeerde kinderen EN voor alle 
buitengewoontjes.  

Onze buitengewoontjes kunnen elke voormiddag naar het project komen en in de namiddag komen al onze andere 
kapoenen toe. Dat betekent dat we bijna elke namiddag wel 35 kids ontvangen. Een drukke, maar vrolijke bende!  

Tijdens deze twee maanden kunnen we dus jammer genoeg niet naar de bergschooltjes in Puka Puka of Ccocchua gaan. 

Einde vakantie = fiesta de promoción = afstudeerfeestje! 

Op vrijdag 23 februari werd er gefeest op het project! Scholen in Peru houden steevast een promotiefeest voor de 

kinderen die ‘afstuderen’. Oye Lena houdt zich ook aan deze traditie en daarom werden de oudste kleuters, die vanaf 

maart naar de lagere school gaan, gevierd. 

De vrijwilligers boksten een leuke én educatieve show ineen. Onze oudste kinderen kregen door middel van een 

opblaasbare zak een dikke buik en wij vertelden de ouders dat dit niet oké was, en dat sporten en gezond eten erg 

belangrijk zijn. Dus gaven we met alle kinderen het goede voorbeeld: we  dansten op de muziek ‘Hockey Pockey’ en we 

werden cheerleaders terwijl de vrijwilligers vingervoetbalden. Van al dat sporten kregen we honger en moesten de 

kinderen uit allerlei potten het gezonde voedsel zoeken. Lukte dat niet, dan kregen ze een bord slagroom in hun gezicht! 

Er werd heel wat gelachen! Ten slotte kwamen we tot rust met een Yogaliedje en yoga bewegingen.  

Daarna stonden Karen, Damaris, Marleni, Rossel, Jhoncito, Jerson en Naymar in de spotlights. Zij kregen een een rugzak 

vol schoolgerief, een afstudeerhoedje én een diploma, dat plechtig overhandigd werd door Stefanie.  

Normaal gezien sluiten we de avond traditiegewijs af met heel wat zoetigheid, maar deze keer kregen de ouders heel 

wat gezonde hapjes voorgeschoteld: worteltjes met dipsaus, guacamole met toast, zoute pannenkoeken, zoute popcorn, 

fruitbrochettes en drie soorten ijsthee.  

Ondertussen maakte profe Sara met ballonnen allerlei leuks en dansten de kinderen en vrijwilligers wild in het rond! Een 

geslaagde avond!  

 

 



 

 

 

 



Rugzakken voor de afstudeerders dankzij ex-vrijwilliger Amy.  

In 2016  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 en ze besloot dit te doen door het 
aankopen van rugzakken vol schoolspullen voor de kinderen die afstuderen. Ze deed dit vorig jaar en dit jaar opnieuw!  

Het fijnste van allemaal: ze kwam de rugzakken persoonlijk brengen, net op tijd voor het afstudeerfeestje! Zo kon ze de 
rugzakken zelf uitdelen en genieten van de blije gezichtjes! Bedankt Amy en iedereen die mee hielp voor dit fantastische 
geschenk!  

 

 

Doktersbezoeken   

In  2017 trokken we erg regelmatig naar het ziekenhuis. Jaarlijks gaan we naar de tandarts, dit kon je in de nieuwsbrief 
van december lezen. Ouders worden dan verwacht om achteraf terug te keren naar de tandarts indien dat nodig is, waar 
ze dan bijna kosteloos verzorgd zullen worden.  

Bij bijna alle kleuters zijn de tanden in dergelijke slechte staat dat ze dringend moeten teruggaan, maar toch nam bijna 
geen enkele ouder enig initiatief. Daarom besloten wij met de ergste gevallen (Marleni, Jean Pier, Jose Abel, Lucho, 
Fernando, Karen, Clariza en Maria) zelf terug te keren. Zij hebben bijna allemaal meerdere intensieve behandelingen 
nodig. Dit jaar zullen we alle moeders strenger controleren en nog meer aansporen om terug te gaan, want de 
glimlachjes van onze pagadders zijn niet om aan te zien!  

Met Fernando gingen we enkele keren langs bij de oogarts op controle na zijn oogoperatie (november 2016). Hij kreeg 
een nieuwe aangepaste bril.  

We gingen mee met de mama van Roy om een grote brandwonde op zijn armpje te laten verzorgen en met David die 
een gezwollen oog had na een bijensteek.  

Met de goede zorgen van het Peruaanse gezondheidscentrum en het Duitse ziekenhuis Diospy Suyana komen ze er 
allemaal weer bovenop.  

 

 

 

 



Marleni – beenoperatie - update  

TER HERHALING:  
 
Twee jaar geleden, toen we Marleni voor het eerst leerden kennen, baarde haar misvormde beentje door een slecht 
verzorgde open beenbreuk ons zorgen. Het verhaal dat we bij de mama te horen kregen over de oorzaak van de breuk 
was twijfelachtig. 
 
We gingen met Marleni naar het Duitse ziekenhuis Diospy Suyana in het dorp en namen X-ray foto’s. Ze stelden vast dat 
de beenbreuk had gezorgd voor haar misvormd beentje en dat we binnen een halfjaar moesten terugkomen wanneer er 
een traumatoloog aanwezig zou zijn. Na zes maanden vertelde de traumatoloog ons dat we best konden afwachten, 
omdat het uit zichzelf kon goedkomen en dat we na een jaar op controle moesten komen. Zo gezegd, zo gedaan. In april 
van dit jaar namen de dokters weer X-ray foto’s, en zagen dat er een kleine verbetering merkbaar was. Ze vertelden ons 
dus dat we weer over ene jaar dienden terug te keren.  
 
Ondertussen blijft Marleni sukkelen: stappen gaat moeizaam, lopen gaat amper, vallen doet ze om de haverklap en ze 
klaagt ook regelmatig over pijn. We besloten daarom een tweede opinie te vragen bij Kausay Wasi Clinic, in Coja, op 3,5 
uur rijden van het project. Deze kliniek werd in 2005 opgericht door Guido en Sandra Del Prado om medische hulp te 
bieden aan de armsten van Peru. Daar vertelden ze ons dat Marleni wel degelijk een operatie nodig heeft en dat ze haar 
beter willen onderzoeken in februari wanneer Dr. David Shaw, een orthopedagogisch chirurg, in het ziekenhuis zal zijn.  
 
UPDATE: 
 
Begin februari trokken we met Marleni, haar mama en haar broer naar de Kausay Wasi kliniek. We wachtten een hele 
dag op onze beurt, maar meer dan een X-ray werd er niet genomen. We dienden de volgende dag terug te komen om de 
dokter te zien, dus reden we op en af. De volgende dag waren we gelukkig vrij snel aan de beurt en bekeek Dr Shaw de 
X-ray. Hijbesloot dat een operatie noodzakelijk was, legde de procedure uit en vertelde dat deze binnen 3 dagen zou 
plaatsvinden. Dus opnieuw keerden we naar huis. Voor de mama van Marleni was het hele gebeuren overweldigend en 
ze huilde dan ook vele uren.  
We besloten toch nog maar eens een extra opinie te vragen en keerden nog eens terug naar Diospy Suyana en we 
namen telefonisch contact op met een Belgische traumatoloog. Beide dokters deelden dezelfde mening, een operatie is 
noodzakelijk, maar een volledig andere aanpak dan deze van dr. Shaw. We zaten met de handen in de haren. Wat 
moeten we nu doen?! Uiteindelijk besloten we toch voor Diospy Suyana te kiezen. Ten eerste omdat twee Europese 
dokters dezelfde mening hadden, ten tweede omdat het ziekenhuis zich op 5 minuten van Marleni’s thuis bevindt en 
dus veel toegankelijker is voor de hele familie en ten derde omdat Dr. Shaw na een week weer zou terugkeren naar 
Amerika, maar de Duitse dokter nog jaren in het ziekenhuis zou zijn voor nazorgen en opvolging. Hij gaf namelijk aan dat 
deze operatie meermaals zal herhaald moeten worden doorheen Marleni’s groei.  
De operatie zal plaatsvinden eind april, begin mei, nadat projectverantwoordelijke Stefanie Van Erps terug is van België.  
We houden jullie op de hoogte!  

  



Thematisch werken 

Bij Oye LENA werken we thematisch: zowel met onze buitengewone leerlingen als met de kleuters en dit zowel  op het 
project zelf als tijdens de lessen in de bergschooltjes. Elke maand werken we een nieuw thema uit dat de rode draad 
vormt doorheen alle lessen en klasjes. Deze thema’s staan vast voor 3 schooljaren. Aan elk thema werden (Peruaans-
Belgische) doelstellingen gekoppeld waarbij niet enkel cognitieve doelen, maar ook sociaal - emotioneel welzijn en 
attitudes van belang zijn en we gebruiken deze als houvast. Binnen elk thema komen methodes zoals Sherborne, 
Snoezelen, hoekenwerk, multi-sensory storytelling,.. aan bod.  

Ons onderwijs begint bij de leefwereld van het kind. Deze leefwereld bestaat uit uitdagingen en ervaringen, ze nodigt uit 
tot experimenteren en exploreren en vormt zo de basis voor gemotiveerd leren. Via ‘spelend leren’ en ‘al doende leren’ 
trachten we de ontwikkeling van het kind te stimuleren om zo zijn kansen op een betere toekomst te vergroten.  

Januari = thema Magie   

In januari hebben we gewerkt rond het thema magie en piraten. De tovenaars, feeën, heksen, trollen en piraten hebben 
voor heel wat spektakel gezorgd tijdens de lesjes en het hoekenwerk.  

Op vrijdagnamiddag hebben we een groot piratenspel gespeeld waarbij we op het einde een super grote schat hebben 
gevonden. De leerkrachten voerden ook een toneel op, net zoals elke maand. Het was een groot succes.  

Februari = thema Dinosaurussen  

In de maand februari was het tijd voor het thema dino’s. Eerst leerden we het dinolied zingen. Nadien leerden we tijdens 
de lesjes wat dino’s eten, hoe ze er uit zien, welk geluid ze maken,… Iedereen was erg geïnteresseerd. De kinderen 
hebben ook heel veel leuke en nieuwe spelletjes kunnen spelen in het thema. Ze maakten dinopap, verfden met 
dinopoten aan,.. De grootste kinderen hebben tijdens hun lesje een schaudwspel gespeeld met verschillende dinos. 

Het was een super toffe maand vol dinoplezier! 

Door Nele De Dobbeleer   

 

 

 



Maandelijks bezoek aan de warmwaterbaden van Cconoc 

Elke maand gaan we naar de warmwaterbaden van Cconoc, op 20 minuten van het project. Één keer met onze kleuters, 
één keer met onze leerlingen met een beperking. In de eerste plaats leren we onze kleuters genieten van het water, en 
wie er klaar voor is kan starten met voorbereidende oefeningen op zwemmen. 

Kinderen in Curahuasi gaan zelden tot nooit naar deze warmwaterbaden, waardoor veel kleuters de eerste keren bang 
zijn voor het water, maar al snel overwinnen ze die angst en is het één groot feest!  

In de vakantie gingen we ook zwemmen met de afgestudeerde kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 



Brussendag 

Met de term 'brussen' bedoelen we broers en/of zussen van kinderen met een beperking. 

In het verleden merkten we dat onze speciale kinderen niet altijd goed behandeld worden door hun brussen. We 
ervaarden in sommige gevallen zelfs misbruik en vooral jaloezie ten opzichte van de cadeautjes en zorg die ze krijgen 
van het project. Met dit project willen we de brussen betrekken bij onze werking. We willen onze brussen 
psychologische ondersteuning bieden en aandacht schenken aan hun gevoelens. Op die manier proberen we de relaties 
tussen de broers en zussen onderling te versterken en zo de levenskwaliteit  van beide partijen te verbeteren.  

In januari en februari werden de maandelijkse thema´s doorgetrokken naar de brussendag. Zo moesten de brussen in 
januari in thema Frozen een parcours afleggen met ijsblokjes en maakte iedereen waterijsjes. En in februari was er een 
heuse dino-zoektocht over het hele terrein.  

 

 

Ouderparticipatie  

Elke maand komen we samen met de ouders van onze kinderen.  

Eerst en vooral willen we hen op de hoogte brengen van het reilen en zeilen op Oye LENA en van de ontwikkeling van 
hun kind. We doen dit bij een hapje, een drankje en een fotoreportage over de voorbije maand. Daarnaast bieden we 
ook workshops aan waarin ouders leren hoe ze hun kind en zijn ontwikkeling elke dag kunnen stimuleren. Er is ruimte 
om te praten over opvoeding in het algemeen, de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan en het belang van gezonde 
voeding en gezondheid. 

Met een aantal moeders komen we regelmatiger samen: zij werken mee aan het project ‘Mamita Made Materials’. Dit 
zijn door hen gemaakte materialen (onder andere wanten, sjaals, popjes, …),waarvan de opbrengst van de verkoop 
enkel en alleen naar hen gaat. Meer informatie daarover vind je later in deze nieuwsbrief, en op de gelijknamige 
facebookpagina 



In januari zaten we met elke mama individueel samen. We bespraken hun thuissituatie en de vorderingen van hun kind. 
Dit waren weer heel zware gesprekken. We merken telkens weer op hoe graag de mama’s hun hart willen luchten, hoe 
ze hun moeilijke thuissituatie met ons willen delen, hoeveel nood ze hebben aan een groter netwerk. We nemen dit 
mee en proberen hier in de toekomst nog meer aan tegemoet te komen.  

Maandelijks bezoek aan het weeshuis van Cachora 

In mei 2016 ontdekten we dat twee van onze trouwe leerlingen, Brayan en Jesús, door hun moeder werden 
achtergelaten in een weeshuis in Cachora, en gingen we hen voor het eerst een bezoekje brengen. Dit bezoek was 
hartverscheurend en -verwarmend tegelijk en zorgde ervoor dat we sindsdien maandelijks terugkeren. 

De 2 jongens hebben nauwelijks nog contact met hun moeder of broertje, zij komen 1 of 2 keer per jaar bij hen op 
bezoek. De jongens hebben het duidelijk moeilijk met de situatie, maar na een lange periode van huiselijk geweld en ook 
mishandeling naar hen toe,  hopen we dat ze daar een stabieler leven kunnen leiden, met hopelijk zicht op een betere 
toekomst.  

Om hieraan bij te dragen trekken we dus één zaterdag of zondag per maand naar Cachora om er leuke activiteiten te 
organiseren, bij te praten en iets lekkers te eten en drinken. De nadruk ligt op ontspanning en plezier. We willen de 
kinderen dan ook vooral een leuke dag bieden waar ze elke maand naar kunnen uitkijken. Steeds weer een veel te korte, 
maar mooie dag. 

In januari speelden we enkele nieuwe spelletjes in het weeshuis, zoals het verstopspelletje ‘Kiekeboe!’ en ‘de Chinese 
muur’. De kinderen waren meteen fan! Daarnaast maakten Brayan en Jesús tekeningen voor hun meters.  

In februari bereidden de vrijwilligers deze keer een groot Cluedo spel voor, waaraan alle kinderen deelnamen. Twee van 
de vier groepen konden op het einde van het spel correct de moordenaar, het moorwapen en de plaats van de moord 
raden. We namen ons zelfgemaakt Twister spel mee en gaven deze op het einde van de voormiddag cadeau aan alle 
kinderen. Brayan en Jesús kregen beide een raceauto met afstandsbediening van meter Laura Christiaens en van ons, 
een cadeau waarmee ze in de wolken waren! 

  

 
 



Gelukkige verjaardag  

We vieren de verjaardagen van onze kinderen met een gepersonaliseerde kroon, een liedje en een cadeau. Sommige 
peters of meters sturen voor hun petekind een cadeau op met de post of storten een extra centje zodat wij iets kunnen 
kopen. De andere kinderen ontvangen een pakje uit onze grote verjaardagsdoos.  

 

 

 

 

 



Jean Pier kreeg van zijn meter Céline Malfait en leuke puzzel, Cesia kreeg van haar meter Manon Zouame een zakje vol 
leuks en Neri kreeg van haar meter Christine Bauer schoenen, parels en kousen.   
 

 

Karen kreeg van haar peetouders Ulrike en Stamatios Dourakas schoenen en een springtouw, Lucho kreeg van zijn meter 
Brigitte Vanhove een mp3 speler en Ruth Milagros kreeg van haar meter Inez Vereecken allerlei leuke spulletjes 

 

 

 

 

 



Elias kreeg van zijn meter Katrien Heleu een auto en een actiefiguur.  

 

Wat een gelukzakken! Bedankt allemaal!      

 

Korte berichten 
 

Griet en Yves, ouders van vrijwilliger Nele De Dobbeleer, logeerden enkele dagen bij Casa Lena en brachten een valies 
vol leuks mee!  

Hanne en Lies bezochten ook het project, zij kochten in Cusco heel wat leuk sportmateriaal en hielpen twee weken op 
het project.  

Griet Simkens, mama van vrijwilligster Lydwin Bulckens, bezocht het project en nam in haar valies heel wat leuks mee, 
waaronder leuke muziekinstrumenten van de speelgoedgroothandel DAM (http://www.dam.be/). 

 



Fernando kreeg twee leuke truien van Brigitte Vanhove. Jhordi kreeg van zijn meter Hanne een puzzel en een rugzak  
van ‘Rayos Mcqueen’en van zijn peter Marc Vanhove een piratenset, schoenen en wat kleren.  

  

Jerson kreeg van zijn meter Shana Berrevoets een leuke trui, T-shirt en autootje. Rodrigo kreeg van zijn meter Fleur 
Wetzels een bouwvakkersset en grote auto, en Carol Eva kreeg van haar meter Nadia Neeckx een kleedje en nog heel 
wat leuks! 

   

 

 

 

 



Jhendy kreeg van haar meter Rita Houben een boekentas, een puzzel en rolschaatsen. David kreeg van zijn peter Warre 
(Rita Bergen) een leuke autoset en Damaris van haar meter Ebe (Rita Bergen) een keukensetje, springtouw, een bal en 
leuke kleren.  

    

Janeth kreeg van haar meter Ine Gorissen een barbieset, Aaron kreeg van zijn meter Heid Bortels een autoset en puzzels, 
Brith kreeg van haar meter Hilde Plaetinck twee beauysets!  

    

 

 

 

 

 



Asiri kreeg een kookset van haar meter Joanna Jonckheyd, Romina en haar broer Elisban ontvingen van hun meter 
Lieslot Bronselaer een postpakket vol leuks en lekkers en beiden kregen ook nog vele leuke T-shirts en een 
tandartsbehandeling van hun peter Patrick Vandevelde.  

  

Emerson ontving een postpakket van zijn peetouders Emma en Alessio Vecchiato, Naymar ontving een postpakket van 
zijn meter Cynthia Sneyers en van zijn peter Wolfgang Bauer een legoset en leuke schoenen!  
 

  

  

Nog meer gelukzakken! BEDANKT ALLEMAAL!  

 

 
 

 

 



Vrijwilligers komen en gaan  

Oye LENA werkt met vrijwilligers: mensen van overal ter wereld die een handje komen toesteken. Het aantal vrijwilligers 
schommelt in de loop van het jaar, maar gedurende 3/4 van het jaar kunnen we rekenen op wel 10 vrijwilligers. 
Sommige vrijwilligers komen voor slechts 4 weken, anderen voor een jaar. Maar elk bezoek en elke bijdrage waarderen 
we. Onze vrijwilligers zijn sleutelfiguren; dankzij hen slagen we erin om elke dag te doen wat we willen doen, voor en 
met onze kindjes. 

In januari en februari staken een hele bende vrijwilligers de handen uit de mouwen. Jammer genoeg moesten we reeds 
afscheid nemen van Lotte, student aan AP hogeschool te Antwerpen. Ze werkte een project uit rond hydrotherapie 
waarvoor we haar ontzettend dankbaar zijn.  

Magda en Verena, twee vriendinnen uit Oostenrijk vergezelden ons in januari. We zullen jullie positieve energie en de 
liefde voor de kinderen missen.  

Ook van Hanne en Robbe, een rondreizend koppel met energie voor duizend man en miljoenen creatieve ideeën, namen 
we afscheid. Dankjewel voor jullie inspanningen! 

 

 

 

 

 

 

 
 



TER ONDERSTEUNING VAN HET PROJECT 

Korte berichten  

Nieuwjaarsfeestje eindigt met gift voor Oye LENA 

Laura Christiaens en haar vrienden organiseerden op oudjaar een dansfeestje in Brasschaat en hadden 150 Euro over 
van het budget. Samen besloten ze dit te schenken aan Oye LENA. Bedankt Laura en Nickola!  

Oye LENA op de reismarkt in Brugge 

Ex-vrijwilligers Astrid Fonteyn, Sofie Verrijkt en Lana Crois stelden op 
de jaarlijkse Reismarkt te Brugge Oye LENA voor. Voor het derde jaar 
op rij hoopten we zo vrijwilligers en sponsors aan te trekken en 
naambekendheid te winnen. Heel wat geïnteresseerde bezoekers 
maakten een stop bij hun standje, stelden vragen, noteerden hun 
adressen en kochten allerlei Peruaanse geldbuideltjes, toiletzakjes en 
oorbellen voor wel 150 Euro. Een interessante en succesvolle dag!   

 

 

 

Geboorte Flo Mahieu  

Collega, maar vooral goede vriendin van vrijwilligersverantwoordelijke Lydwin Bulckens, Annelies Moens, kreeg een 
flinke dochter, Flo. Annelies en Joris vroegen aan kennissen en vrienden een bijdrage voor Oye Lena en dat bracht maar 
liefst 295 euro. Dankjewel Joris en Annelies! 

Lionsclub Grimbergen Noordrand steunt Oye LENA  

 

Lions Club Grimbergen Noordrand steunt Oye LENA met wel 500 Euro! Bedankt!  

“Wij zijn één van de 46.500 clubs van Lions Clubs International, de grootste Service Club ter 
wereld en uitgeroepen tot meest performante NGO. Lions Clubs International telt meer dan 1,4 
miljoen leden in 209 landen. Lokaal zamelen wij fondsen in voor sociale doelen, die kaderen in 
onze doelstellingen ‘Jongeren en Kansarmoede’.” 

 

 

Zonta Roeselare steunt voor tweede maal Oye LENA.  

Voor het tweede jaar op rij steunt Zonta Roeselare Oye LENA. Deze keer zorgen zij 
ervoor dat we een rond bad kunnen kopen om hydrotherapie te geven aan onze 
kinderen met Cerebrale Parese. Door de gewichtsvermindering in het water ontstaat 
er meer bewegingsvrijheid, en is het gemakkelijker voor Diana, Clariza en Jean Pier om 
rek- en ontspanningsoefeningen te doen. We proberen maandelijks volgens deze 
methode te werken met de kinderen in de warmwaterbaden van Cconoc en wekelijks 
of tweewekelijks in het nieuwe bad op het project zelf.  

 

 

 

 



Feest pepe Michel Bruneel 

Op 22 oktober werd mijn pepe 90 lentes jong. Enkele dagen later gaf hij een groot feest voor vrienden en familie. 

Voordat ik vertrok naar Oye Lena, toonde pepe heel veel interesse in het project. In de aanloop naar zijn 

verjaardagsfeest heeft hij besloten dat de genodigden geen cadeaus hoefden te geven, maar dat een bijdrage aan Oye 

Lena een veel beter idee zou zijn. Na het feest werden alle donaties bij elkaar opgeteld. Dit kwam neer op een mooi 

bedrag van 880 euro.  

Dikke merci aan Pepe die weer eens getoond heeft dat hij het hart op de juiste plaats heeft.   

Door kleindochter en vrijwilligster Nele De Dobbeleer  

We ontvingen ook enkele stortingen: 

Mama Hilde Van Noten en zus Kris Vandervelden van vrijwilligster Hanne Vandervelden stortten 200 en 100 Euro voor 
het project.  

Ester Fonteyne zette haar vrienden en familie aan om Oye LENA te steunen:  Ouders Ann Vrielinck en Peter Fonteyne, 
nonkel Jan Mostaert, nonkel Henk Vrielinck, nonkel Robin Fonteyne, Oma en Opa Vrielinck, en de vriendinnen van 
Muzamies stortten samen 500 Euro.  

Ann en Peter bezochten ook het project ter plaatse en artieste Ann nam lege kaders mee om samen met de kinderen 
schilderijtjes te maken. Dit was een groot succes: de kinderen waren enthousiast en de schilderijtjes zijn prachtig. Ze 
hangen nu te pronken in de gang van de vrijwilligers!   

 

De grootouders van vrijwilligersverantwoordelijke Lydwin Bulckens, Alfons Simkens en Maria Van Noten, deden een 
gulle bijdrage van 500 euro. Jullie maken jullie kleindochter trots!  

Hartelijk bedankt! 

 



 

OYE LENA PRESENTATIE om 20u in CC Strombeek  

 

 

OYE LENA REÜNIE - FIESTA om 13u in Atelier 34 Zero Museum, 

De Rivierendreef 334, 1090 Jette  
 

Zoals elk jaar organiseert Oye LENA op zaterdag 24 
maart een bedankingsreünie voor oud-vrijwilligers, 
sponsors en vrienden van Oye LENA. Ook toekomstige 
vrijwilligers of sponsors zijn welkom en kunnen ter 
plaatse meer informatie bekomen over het project. 
Houd de datum vrij en nodig gerust vrienden en 
familie uit! Tot dan! 

BELANGRIJK: WE STARTEN dit jaar AL OM 13U zodat 
mensen die van ver komen toch genoeg tijd hebben 
om bij te praten vooraleer ze hun laatste trein moeten 
nemen. Je komt wanneer je wilt tussen 13u en een 
kot in de nacht! 

 

 

 

 

 

 

 



Mamita Made Materials: een breiproject voor en door onze moeders 

Mamita Made Materials is een project waarmee we in januari 2017 startten. Het enige doel van dit project is onze 
moeders te helpen door hen een eerlijk loon te geven in ruil voor het breien van verschillende materialen.  

Heel veel moeders vroegen 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. In 
enkele gespecialiseerde tijdschriften kunnen ze leuke ideeën opdoen. In ruil voor een gebreid of gehaakt item krijgen ze 
dan een faire vergoeding.  

Een deel van de winst van de verkoop gaat naar de moeders, het overige deel naar de aankoop van nieuwe wol.  

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 van de tijdschriften,.. e.d. kunnen aankopen.  

 

 

Gratis Oye Lena  steunen? Hoe kan dat? 

Doe je online aankopen zonder extra kosten via https://www.trooper.be/oyelenaperu en wij krijgen een percentje. 
Iedereen bij! 

Je kan heel wat kopen via Trooper:   

 Massa’s electronica & veel meer in één van de 323 webshops (Coolblue) 

 Het meest fantastische speelgoed (Fun / Bart Smit / Maxitoys) 

 Een leuk weekendje weg (Booking.com, Cheaptickets, of Sunweb) 

 Mooie kleren ( JBC, Torfs, De Bijenkorf, Etam, E5 Mode….) 

 Een lekkere parfum / mooie make-up (ICI Paris XL, Online-Apotheek) 

 Een cadeautje (L’Occitane, Proxis, Mamzel) 

 Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs) 

 En nog veel meer… 

  

Omdat je via de Trooper-pagina naar de shop surft, weet de shop dat 
je ons steunt. Je doet je aankoop bij één van de partner-shops en 
betaalt gewoon de normale prijs, géén euro extra. Je aankoop is rond 
en Oye Lena krijgt gemiddeld € 5 per aankoop van € 100.  

 

 



WORD PETER OF METER 

Oye LENA heeft er weer 1  nieuwe peter bij: Lien Hubert  

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 terechtkomt.  

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 geldtransactie 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: IBAN 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. Het geld wordt onder andere gebruikt voor:  

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

- het financieren van de doktersbezoeken waarbij kinderen een degelijke behandeling en gratis medicatie krijgen. 
- de aankoop van speelgoed en educatief materiaal.  
- het vieren van verjaardagen en andere feestdagen (taart en kadootjes!).  
- het uitbetalen van het loon van onze Peruaanse kokkin en leerkracht. 

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

En natuurlijk houden we je regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het project en je petekind!  

 

 

 

mailto:oyelena.peru@gmail.com


GIFTEN 

Wist u dat we u voor uw gift van minstens 40 Euro 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 Euro, 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” 

 

 


