
Nieuwsbrief Oye LENA  
Onderwijsproject, Curahuasi – Peru 

Maart- april 2018 

Beste trouwe lezers en nieuwe lezers, 

 

Binnen de groene kaders staan de 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  

Einde vakantie – start nieuwe schooljaar! 

Zoals jullie in de nieuwsbrief van februari konden lezen, start in maart het nieuwe schooljaar. Dit betekent dat onze 
oudste kleuters naar de lagere school gaan en niet meer dagelijks naar Oye Lena kunnen komen. Het betekent ook dat 9 
nieuwe kleuters welkom zijn.  

Zo verwelkomen we Dalila, Roywil (neefje van Ruth Betsy), Marely, Tikva (zusje van Belen en Sarahi), Flor (nichtje van 
Ruth Milagros), Liliana, Betzabe (zusje van Eliazar) en Anderson (neefje van Eliazar en Jerson). Manuel (broer van Jhoel) 
zal in juni starten als hij drie jaar wordt.  

 

 

 



Wereld Down Syndroom Dag 

Woensdag 21 maart was het Wereld Down Syndroom Dag. Ook in Curahuasi worden die dag de mensen met 
downsyndroom extra in de bloementjes gezet.  

Samen met de kinderen en leerkrachten van het buitengewoon onderwijs en enkele leerlingen en leerkrachten van het 
reguliere onderwijs trokken we met pamfletten en spandoeken doorheen de straten van Curahuasi.  

Nadien werden we allemaal uitgenodigd in het gemeentehuis om een presentatie bij te wonen. Om af te ronden mochten 
alle kinderen op het podium gaan dansen en plezier maken.  

Door Nele De Dobbeleer  

 

Workshops voor en door vrijwilligers  

In 2017 organiseerde een student enkele workshops. In 2018 willen we dit maandelijks verder zetten.  

In januari gaf klassenverantwoordelijke Sara Defoor een presentatie over hechtingsstoornis. In februari organiseerde 

logopediste Ester Fonteyne een workshop over leespraat waarbij we zelf sessies moesten voorbereiden als logo’s.  

 In maart gaven we een workshop over het syndroom van Down, naar aanleiding van de Wereld Down Syndroom dag. 

We maakten onder andere kennis met enkele handige tools om beter te kunnen omgaan met onze kinderen wanneer ze 

een moeilijk momentje hebben.  

In april organiseerde vrijwilligersverantwoordelijke Lydwin Bulckens een  workshop over Cerebrale Parese. Deze begon 

met een korte theoretische uitleg en daarna was het tijd voor de vrijwilligers om zich zelf in te leven! Zo moesten ze hun 

tanden laten poetsen door een andere vrijwilliger en proberen om een smartgame op te laten lossen door een 

begeleider zonder te spreken. 

 



 
 

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.  

Maart = thema vriendjes - gezondheid – hygiëne  

De maand maart is de allereerste maand voor de nieuwe kinderen. Tijd voor kennismaking dus! Het thema was dan ook 
vriendschap, gevolgd door "mijn lichaam". De kinderen stempelden samen een heuse vriendschapsboom met hun 
handen,  leerden bij over hun lichaam, verzorgden zieke knuffels en poppen bij de dokter, poetsten gigantische tanden 
en nog veel meer. Weer een erg leuk thema!  

April = thema familie 

In mei vieren we moederdag en daarom kiezen we elk jaar in april voor het thema familie.  De lesjes en de hoekenwerken 
werden helemaal ingekleed in dit thema en het ging dan voornamelijk rond grootouders. Een leuk thema voor de 
kinderen om over te praten en mee te werken. We startten met de voorbereidingen voor het feest: we begonnen met het 
oefenen van het liedje en het knutselen van kaartjes met foto’s van de kinderen voor de mama’s en leuke sleutelhangers 
voor de papa’s. Een thema boordevol leuke lesjes en hoeken dus.  

Door Katrien Truyts 

 



Wekelijkse lessen in de bergscholen Ccocchua en Puka Puka  

Één keer per week trekken we naar een afgelegen bergschooltje, afwisselend in Puka Puka of Ccocchua.  We geven er les 
aan de kleuters of observeren een lesje dat gegeven wordt door de plaatselijke leerkracht en proberen samen aan beter 
onderwijs te werken. We willen hen in contact brengen met methodes zoals Schrijfdans, Snoezelen, Sherborne en 
Multisensorieel Vertellen.  

De kinderen in deze bergdorpjes spreken thuis voornamelijk of zelfs uitsluitend Quechua, terwijl de lessen op school in 
het Spaans zijn. De meeste kinderen hebben bovendien laagopgeleide ouders die het belang van onderwijs niet altijd 
erkennen en de ontwikkeling van hun kind thuis niet stimuleren. Hierdoor hebben de kinderen een grote achterstand ten 
opzichte van leeftijdsgenoten. 

Ccocchua ligt op 45 minuten rijden van het project. Er zitten 9 leerlingen in het klasje van juf Myriam, van 3 tot 6 jaar. De 
lessen gaan door in een huisje van één van de moeders en het klaslokaal is erg klein, laag en donker. 

Puka Puka ligt op 20 minuten rijden van het project. Er zitten 5 leerlingen in het klasje van juf Pelaya, ook van 3 tot 6 
jaar.  Naast de kleuterklas is er ook een lagere school, waarbij alle leeftijden verdeeld zijn over twee klassen. Hier is wat 
meer ruimte, maar de mogelijkheden van de juf blijven zeer beperkt.  

Door langs te gaan op deze schooltjes proberen we om de leerkracht ter plaatse te ondersteunen en het onderwijs 
kwalitatiever te maken. Zowel de vrijwilligers, kindjes als leerkracht reageren alvast enthousiast. 

Aangezien in maart het nieuwe schooljaar weer begon konden we na de lange vakantie onze lesjes in Ccocchua en Puka 
Puka weer verderzetten. Met veel spijt moesten we in december afscheid nemen van de leerkracht in Puka Puka. Ze 
werd overgeplaatst naar een andere school. Het contact met de nieuwe juf loopt alvast erg goed. De leerkracht van 
Ccocchua is gelukkig wel nog dezelfde gebleven, dus daar gingen we gewoon mee verder.  

 

 



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!  

 

 

 

 



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.  

Tijdens de brussendag in maart maakten we, op verzoek van de brussen om nog eens te koken, lekkere 

appelpannenkoeken. De brussen moesten samenwerken om de pannenkoeken te maken en konden daarna samen 

smullen. In april maakten we tijd om te praten over familie en kregen de brussen allerlei kleurmateriaal om ook hun 

familie te tekenen.  

 

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 maart maakten we koekjes en in april speelden we eerst enkele spelletjes buiten. Daarna werden alle kinderen 
geschminkt. Iedereen was dolenthousiast! 

 
 



 

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 

Omdat weinig mama’s enige hobby’s uitoefenen en iedereen hier fan is van volleybal, besloten we enkele keren per jaar 

een volleybalpartijtje te organiseren. Helaas kwamen er de eerste keer slechts een vijftal mama’s, maar we hopen dat er 

de volgende keer meer mama’s komen.  

In april maakten we samen met de mama’s fakkels, voor de dag van het kleuteronderwijs. Deze fakkels zijn voor hen elk 
jaar een grote (verplichte) kost (+-10 Euro) en daarom besloten we dit jaar samen met hen fakkels te maken. Pepo, iemand 
uit het dorp die dergelijke fakkels maakt, kwam ons uitleg geven. Bijna alle mama’s waren aanwezig en werkten aan hun 
fakkels. Het was allesbehalve gemakkelijk en we geraakten niet klaar, dus zullen we midden mei hieraan verder werken. 
Hopelijk worden we hier elk jaar beter en beter, sneller en sneller in.  

 

 

 

 



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.  

Gelukkige verjaardag Elisban (met cadeau van Margot Wuyts),  Ruth Betsy, Emerson, Fernando (met cadeau van Hilde en 
Luc Brewaeys), Reyson (met cadeau van Nicole en Leo Neeckx), Dalila, Anderson en Damaris! 

 

Bedankt aan alle peters en meters!  

 

Korte berichten 
 

De Canadees Doug Calder kampeerde enkele dagen bij Casa Lena en wou graag ballonfiguren maken voor de kindjes. Dat 
lieten we met veel plezier toe! Er werd veel plezier gemaakt!  

 

 



Enkele kinderen kregen een cadeautje van hun peters of meters: Ruth Belinda van Lisa De Wolf,  Betzabe van Ester 
Fonteyne en Klaas Vermeersch, Aaron van Hanne Michiels, Roy van Thomas Vanhove, Yaneth van Ine Gorissen, Roywil van 
Hilde Van Erps, Selena van Peter en Greet Van Rompaey en Romina en Elisban cadeau van Patrick van de Velde . 

 

BEDANKT ALLEMAAL, jullie zijn fantastisch!  

 

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. 

Begin maart moesten we afscheid nemen van Ester Fonteyne, Klaas Vermeersch, Elisa Silje Mascioli en Sarah Tibbels, 

vier fantastische vrijwilligers! Ester zette zich volop in voor de logopedie van de kinderen en zorgde voor vele bruikbare 

materialen. Klaas stond altijd klaar voor iedereen en zorgde steeds voor een goeie sfeer in de groep. Elisa en Sarah 

investeerden het meeste van hun tijd en energie in Maria en Jose Abel, onze twee pubers met syndroom van Down. 

Geen eenvoudige klus, maar ze deden dat geweldig en dat merkten we aan de blije gezichten van onze kids!   

Eind maart vertrokken vrijwilligers Solange Loos en Nele De Dobbeleer. Zij vertoefden zes en zeven maanden in ons 
gezelschap en verlieten Oye Lena als echte anciens. Zij vingen nieuwe vrijwilligers op en namen elke taak en les met veel 
plezier op. Nele werkte vaak met Fernando, onze 11-jarige jongen met een visuele beperking die het moeilijk heeft om 
positieve relaties op te bouwen met de andere kinderen en vrijwilligers. Maar Nele slaagde hier toch in. Solange was de 
madam van de groep, ondanks dat ze nog maar 18 jaar was, en bouwde een mooie vriendschapsrelatie uit met Clariza.  

Daarnaast hadden we ook drie kleuterjuffen in wording die stage bij ons liepen voor drie maanden, Yana Kiekens, Leonie 
Candau en Ilja van Doren. Alledrie werkten ze leuke thema’s uit. Yana maakte ook nog eens en TIK TAK huisje en gaf een 
leuke voorstelling, en Leonie en Ilja werkten allemaal leuke kringactiviteiten uit! Veel creatieve ideeën en onuitputbare 
energie! 



Bedankt dames voor jullie tijd, liefde en inzet! Jullie waren een geweldige groep en worden gemist! 

 

 



 

TER ONDERSTEUNING VAN HET PROJECT 

Korte berichten  

Catechese Westrode organiseert koekjesverkoop tvv Oye LENA.  

Bij de voorbereiding van de plechtige communie in Westrode wilden we de 
communicanten tonen hoe waardevol het kan zijn om ook iets voor een ander te 
doen. We leerden het mooie project van Oye Lena kennen via Nele. De 
communicanten kennen haar als leidster van de chiro van Westrode. 

De kinderen waren meteen enthousiast om 'iets' te gaan doen voor het goede 
doel. Er werd beslist om cake, koekjes, wafeltjes enz te bakken en te verkopen in 
de omgeving. We bakten in 2 groepjes en diezelfde namiddag nog verkochten de 

kinderen zelf al het lekkers in de straten van Westrode. Ze hebben ook telkens het project voorgesteld aan de mensen 
waar ze aanbelden. 

Iedereen was heel enthousiast en deze verkoop bracht uiteindelijk 229 euro op. 

Door Marjan Thielemans en Roselien Rappé. 

Basisschool Mater Dei Zegersdreef steunt Oye LENA  

De kleuter- en lagere school Mater Dei in de Zegersdreef te Brasschaat kiest elk jaar 

tijdens de vastenperiode een project uit om te steunen. Dit jaar kozen ze voor Oye 

LENA, aangezien één van hun juffen, Lisa vermeulen, een jaar bij Oye LENA komt 

werken! De kleuterschool had in elke klas een spaarpotje waarin de kleuters geld in 

konden stoppen. De lagere school organiseerde een grote kookweek. Elke klas maakte 

iets lekkers dat ze daarna verkochten; van soep tot hotdogs tot cupcakes! Zo zamelden ze samen 1450 Euro in! Een 

fantastisch bedrag!  

Heel erg bedankt voor de grote inzet en voor het kiezen van Oye LENA als jullie goede doel dit jaar!  

 

Rotaract Heist-op-den-berg steunt Oye LENA  

Sofie Verrijkt ging op 9 maart een presentatie geven aan Rotaract club van Heist-op-den-berg over 

Oye LENA. Rotaract Heist-op-den-berg is een vereniging die goede doelen en sociale projecten 

steunt. Ze focussen hierbij op kinderen en jongvolwassenen. Door een aantal activiteiten, 

waaronder een quiz en een minivoetbaltornooi, zamelden ze 500 euro in voor Oye Lena. Enorm 

bedankt voor de steun, het geld zal zeker goed van pas komen! 

 

 

 



Gemeentelijke basisschool De Kriebel in Sint Ulriks Kapelle (Dilbeek) organiseert een foodtruckfestival tvv Oye Lena.  

De Kriebel werkte gedurende 2 weken rond het thema Peru.  Hiervoor gebruikten ze de koffer van Oye Lena met allerlei 
leuke lesjes en materialen.  Op vrijdag 22 december, de dag voor de kerstvakantie, sloten ze hun thema af met een heus 
foodtruckfestival waarop alle ouders uitgenodigd waren.  Er werden snoepbrochettes verkocht, soep, pasta, wafels,... 
Dit bracht €1400 op! Naast al dat lekkers werden ook nog heel wat artisanale spullen uit Peru verkocht voor €142. In 
maart ging Stefanie Van Erps langs om wat meer uitleg te geven over het project en om al de kinderen en leerkrachten 
persoonlijk te bedanken. 

Wat een enthousiast publiek 

Bedankt allemaal!  

  

Koninklijk Atheneum Grimbergen organiseert het festival ‘Festivalas’ tvv Oye LENA en andere projecten.   

Festivalas is een samenwerking tussen leerlingen en personeel van het Koninklijk Atheneum Grimbergen om goede 
doelen te ondersteunen, waaronder Oye LENA! Een dag vol workshops, een kinderdorp, animatie, live (wereld) muziek 
(Reggae-hip hop-Rock-latin) en dit alles in een top-sfeer!  
De verschillende doelen kregen een deel van de opbrengst. Oye LENA ontving 350 Euro om het feest van Clariza en 
Maria mee te sponsoren. Zie volgende nieuwsbrief!   

Op het festival wisselden vrijwilligers van Oye LENA elkaar ook af bij het verkopen van ‘Mamita Made Materials’! 
Bedankt Sander Moonens, Nina Salvi, Jill Van Camp, Lien Hofmans, Fien De Groef en Brit Scheerlinck!  

Bedankt!  

  

 

 

 



PROJECTVERANTWOORDELIJKE STEFANIE VAN ERPS in BELGIË 

Presentatie 5 jaar Oye LENA in CC Strombeek 

Op vrijdagavond 23 maart gaf projectverantwoordelijke Stefanie een presentatie over het vijfjarig bestaan van het 
project in het Cultureel Centrum van Strombeek. Net als alle leden van de GROG willen we zo Grimbergenaars, maar ook 
mensen uit omstreken inlichten. Voor een eerste keer was de opkomst niet slecht, maar we zullen dit zeker nog eens 
organiseren en dan hopen we nog meer sympatisanten op de hoogte te kunnen houden van wat er op Oye LENA 
allemaal gebeurd. Aanwezigen kochten Peruaanse spulletjes of lieten een donatie achter, zo zamelden we 310 Euro in. 

GROG – vergadering  

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! 

Belgische werkgroep komt samen!  

Nog een vergadering het vemelden waard, is deze van onze Belgische werkgroep! In onze werkgroep zetelen 8 
fantastische dames: Shana Berrevoets, Isalien De Block, Kim Dierickx, Lisa Dieleman, Kim Welman, Milena Vleminckx-
Huybens, Paulien Van Aelst en Linde Scholiers. 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 keer per jaar bijeen.  

Bedankt dames voor alles!  

Wil jij ook lid worden van deze werkgroep en Oye LENA in België verder helpen groeien, neem gerust contact met ons op. 

Oye LENA reünie in België! 

Op zaterdag 24 maart organiseerde Oye LENA zijn jaarlijkse reünie.  Heel wat ex-vrijwilligers, toekomstige vrijwilligers en 
sympathisanten kwamen opdagen. Er werd informatie uitgewisseld, bijgepraat en herinneringen opgehaald. We 
verkochten ook weer allerlei artisanale producten uit Peru en dit leverde 225 Euro op.  Bedankt aan iedereen die 
aanwezig was en tot volgend jaar allemaal! 

 

Leraars Zonder Grenzen viert hun 20-jarig bestaan 

LzG heeft al 20 jaar solidariteit met het Zuiden op de teller staan. Dat werd op 21 april gevierd op de VUB-campus in 
Etterbeek. Projectverantwoordelijke Stefanie Van Erps was één van de gastsprekers! 

 



800 kg kleren, schoenen en tassen ingezameld voor Wereld Missie Hulp  

Begin maart deden we een oproep om jullie kleerkast op te ruimen en dat deden jullie geweldig goed!! We zamelden 
800 kg kleren, schoenen en stoffen in! 

Bedankt aan iedereen die langskwam. Bedankt ook aan Linde Scholliers, Kim Welman en Kim Dierickx om een 
inzamelpunt te organiseren! 

We deden onze aanvraag bij Wereld Missie Hulp binnen en binnenkort horen wij hoe zij ons kunnen steunen! 

PS: Had je dit jaar geen spulletjes, geen probleem, binnen twee jaar herhalen we deze actie! 

 

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 5 nieuwe peters/meters bij: Eveline Schelkens werd meter van Anderson , vrijwilligers Klaas 

Vermeersch en Ester Fonteyne van Betzabe, vrijwilligster Corentine Marquet van Jhoel, vrijwilligster Lisa Vermeulen van 

Marely.  BEDANKT!  

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! 

mailto:oyelena.peru@gmail.com


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!  

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” 

 


