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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  

Gigantische trampoline in Curahuasi! 

Op maandag 27 november zouden we normaal gezien met de speciale kinderen gaan zwemmen, maar aangezien er aan 

de baan werd gewerkt, konden we niet in Cconoc geraken en besloten we naar het trampolinepark in Curahuasi te gaan! 

Daar troffen we een gigantische trampoline aan, die ook nog eens gevuld was met ongeveer 10 grote stuiterballen!  

Sommige kinderen wilden er meteen aan beginnen, anderen hadden een meer afwachtende houding, dit is namelijk iets 

wat voor de meeste kinderen onwennig is omdat ze dit niet vaak doen.  Uiteindelijk genoot iedereen met volle teugen, 

ook de kinderen die zelf niet goed kunnen springen konden maximaal genieten dankzij de ondersteuning van de 

vrijwilligers. Nadien gingen we naar de markt waar de kinderen zelf fruit konden kopen om achteraf heerlijk te smullen! 

 



Fiestas en Curahuasi  

Elk jaar is het rond 24 november groot feest in Curahuasi! Een hele week worden er activiteiten georganiseerd zoals 

danswedstrijden, parades, eetfestijnen, een downhillwedstrijd, paardenrennen en nog veel meer. Ook hanengevechten 

en stierenrennen maken deel uit van de folklore. Bij de stierenrennen wordt er geen geweld gebruikt en enkel met een 

rode doek gezwaaid. De hanengevechten echter, duren wél tot er één van beide hanen opgeeft of sterft. Dit is een lange 

traditie in Curahuasi (en Peru) die natuurlijk veel vragen oproept bij ons. Toch vinden we het belangrijk om dit mee te 

geven in de nieuwsbrief, om een goed beeld te kunnen geven van het leven hier. De meeste kinderen nemen ook deel 

aan de activititeiten die georganiseerd worden. Daarom sluiten we het project een volledige week zodat kinderen en 

vrijwilligers kunnen deelnemen aan deze dorpsactiviteiten. 

  

Tandartsbezoek  

Op 12 december zijn we met een hele groep kinderen naar de tandarts geweest. Sommige onder hen waren een beetje 

bang en durfden niet goed langs te gaan bij de tandarts.  Nadat we in het begin allemaal samen naar een filmpje over de 

tandarts hebben gekeken, waren de meesten gerustgesteld en zijn ze super flink geweest bij de tandarts. Terwijl de 

kinderen moesten wachten konden ze in de wachtzaal spelen met al het leuke speelgoed.  Als beloning zijn we op het 

einde naar de grote speeltuin geweest waar iedereen zich super goed geamuseerd heeft.  

Door Nele de Dobbeleer 

 

 

 



Reyson, een jongen met autisme en een spraakstoornis – een update 

Zoals al eens eerder werd vermeld, volgt Reyson sinds dit schooljaar (maart 

2017) les in een gewone school in het eerste leerjaar. Gedurende de eerst 

maanden zorgden wij voor inclusieve begeleiding in zijn klas voor 2 dagen in de 

week. Helaas konden we dit niet voortzetten gedurende de maanden juli, 

augustus en september door het kleinere aantal vrijwilligers. Toen we in oktober 

de school opnieuw aanspraken om verder inclusieve begeleiding te geven, 

vertelde zijn leerkracht ons dat het niet zo goed ging met Reyson in de klas. Iets 

wat wij al lang wisten. Ze dacht dat hij er meer baat bij zou hebben weer 2 

dagen per week naar Oye Lena te komen. Sindsdien komt Reyson met een grote 

glimlach weer 2 dagen per week een volledige dag naar het project. Wat er 

volgend schooljaar zal gebeuren en of Reyson in de school blijft is voorlopig nog 

een groot vraagteken… Wel is het zeker dat we met Oye Lena al het mogelijke 

blijven doen om hem te ondersteunen waar het mogelijk is! 

Door Sara Defoor  

Jhoel, een nieuwe leerling met een beperking  

Op de dag van de beperking ontmoetten we Jhoel en zijn mama in het dorp. 

Sindsdien komt Jhoel iedere ochtend naar Oye Lena. Hij is een lieve jongen 

van 4 jaar. Hij is nog niet gediagnosticeerd, maar is motorisch zwak en heeft 

een spraakstoornis, daarnaast is er een vermoeden van het 

autismespectrumstoornis. Hij leeft een beetje in zijn eigen wereldje, wat het 

een uitdaging maakt voor de vrijwilligers om met hem aan de slag te gaan. 

Maar het is wel een uitdaging die we met beide handen grijpen! Beetje bij 

beetje zien we Jhoel zich meer op zijn gemak voelen op het project en hij is 

momenteel volop bezig met het exploreren van het terrein.  

Door Sara Defoor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerst op Oye LENA  

Om 14u werden onze ouders zoals elk jaar uitgenodigd voor een groot kerstfeest. Omdat wij weten dat ouders niet altijd 
stipt op tijd zijn, organiseren we elke keer weer enkele ouder-kind spelen waarbij iedereen bij aankomst spontaan kan 
aansluiten. Dit jaar kozen we voor: een vang-het-rendier-spel (ouder vangt, kind is het rendier), gooi-de-kerstbomen-
om-met-een-bal-vastgebonden-aan-je-hoofd-spel (ouder en kind om ter snelst), vang-de-zwemmende-kerstballen-met-
een-vislijn-spel (samen veel punten bekomen) en schud-met-je-kerstman-buik-spel (ouder schud, kind moedigt aan).  
Daarnaast konden de kinderen kerstkleurplaten kleuren en konden de familie’s een foto nemen met onze alpaca’s, die 
we dan later voor hen printen.  De families die op tijd waren en bijgevolg veel spelletjes konden spelen werden beloond 
met dopjes, waarmee ze prijzen konden ‘kopen’ in ons winkeltje vol leuks dat we in de loop van het jaar verzamelden 
(balpennen, kleren, speelgoed, schrijfgerief,..). Eens iedereen er was startte het echte feest: we zongen een kerstlied en 
dansten onze kerstdans. Daarna kregen alle kinderen hun cadeautje: voor de meisjes een Barbie en voor de jongens een 
voetbaltruitje van Peru, aangezien heel Peru op zijn kop staat omwille van de deelname aan het WK in 2019. De 
buitengewoontjes kregen aangepaste cadeaus in functie van hun capaciteiten (een bal, blokjes, muziekinstrumenten,...). 
Onze leerkrachten, chauffeur en kokkin kregen traditiegewijs een grote mand vol rijst, suiker, champagne, chocolade en 
Paneton.  Ten slotte kregen alle ouders eveneens chocolademelk en Paneton waarna ouders en kinderen tevreden naar 
huis terugkeerden. Een  geweldige afsluiter van een geweldig jaar! 
 
Alle kerstactiviteiten werden gesponsord door RANPAK EUROPE (https://www.ranpak.com/).  

 



 

 

 
 

 

 



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.  

November = thema 'Kinderrechten + Gruffalo’  

Toen werd bekend gemaakt dat het nieuwe thema ‘kinderrechten’ was, dacht ik onmiddelijk: ‘Hoe gaan we zo’n moeilijk 

thema (zeker in Curahuasi) aanpakken’. Gelukkig kwamen er uit dit creatieve team vrijwilligers toch zeer veel ludieke 

ideeën. Als kers op de taart was er het toneel dat we hebben voorgedragen.  Dit ging over een hele reeks dieren die elk 

een probleem hadden in verband met een van de kinderrechten.  

De laatste week van de maand werd afgesloten met een ander thema:  ‘de Gruffalo’. Elke ochtend werd er een stukje 

van het Gruffalo verhaal voorgelezen, nog nooit zag ik onze kinderen zo geconcentreerd luisteren!  Rond de Gruffalo 

konden de kinderen hun fantasie de vrije loop laten. Dit resulteerde in prachtige kleiwerkjes, zotte verhalen, bijzondere 

imitaties...  

Door Brent Stubbe 

December = thema ‘Kerst'  

In december werkten we uiteraard rond het thema kerst. In Curahuasi kennen ze natuurlijk geen sneeuw en de kindjes 

hebben thuis geen kerstboom. Daarom koppelden we aan het thema kerst ook het thema spiegelen. We voerden 

verschillende experimenten uit met spiegels, keken wat het effect was van verven of een toren bouwen op spiegels en 

gaven de kerstman een baard van scheerschuim.  

Door Sara Defoor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Wekelijkse lessen in de bergscholen Ccocchua en Puka Puka  

Één keer per week trekken we naar een afgelegen bergschooltje, afwisselend in Puka Puka of Ccochua.  We geven er les 
aan de kleuters en proberen samen met de plaatselijke leerkracht 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. 

Het Peruaanse schooljaar zit er alweer op en de twee maanden vakantie (januari en februari) komen er aan. We sloten 

het jaar in beide scholen af met een muzikaal pak en cadeautjes voor kerst! Alle kinderen waren heel blij met hun 

cadeaus. De ouders van Ccocchua nodigden onsspontaan uit op hun kerstfeest de volgende dag. Iets waar we met veel 

plezier ja op zeiden! Het waren twee mooie afsluiters van een geslaagd jaar samenwerken.  

  

 



Met veel spijt moeten we afscheid nemen van de leerkracht in Puka Puka. Ze wordt overgeplaatst naar een andere 
school en zal worden vervangen. We hopen dat we met de nieuwe juf een even goed contact kunnen opbouwen als met 
haar het geval was. De leerkracht van Ccocchua blijft gelukkig wel nog volgend jaar. 

Vrijwilligster Solange had na een paar keer het bergschooltje van Puka Puka te bezoeken een goede band opgebouwd 
met de kindjes en schonk daarom alle kindjes nog een extra cadeau: een lekkere warme trui. 

Door Sara Defoor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandelijks bezoek aan de warmwaterbaden van Cconoc 

Éen keer per maand gaan we naar de warmwaterbaden van Cconoc, op 20 minuten van het project. De ene maand met 
onze kleuters, de andere maand 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.  

We speelden een ‘levend ganzenbord’ waarbij de brussen fruit konden winnen en daarna maakten ze samen met hun 

broers en zussen een sapje dat ze dronken met een zelfversierd rietje.  
 

 

 

 

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 

 

 



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. 

Eind december trokken we opnieuw naar het weeshuis om ook daar een kerstfeestje te houden. We begonnen 

traditioneel met het eten van  Paneton en het drinken van chocolademelk. Daarna werden de beentjes losgeschud 

tijdens de stoelendans. Toen kwam het moment waarnaar iedereen uitkeek: de cadeautjes ontvangen! De meisjes 

gilden van geluk bij het zien van hun Barbies en ook de jongens waren heel blij met hun Peruaanse voetbaltruitjes. We 

sloten de dag af door meteen het nieuw gekregen Cluedo spel, een cadeau voor de hele groep, te spelen.  

Door Sara Defoor  

  

  



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.  

Jose Abel kreeg van zijn meter Lut Houben een rugzak met allerlei leuks cadeau. Meter Inez Verreecken stortte een extra 

centje voor Ruth Milagros waarmee we heel wat leuks van Frozen kochten. Eliazar, Rossel en Hernan kozen een kadootje 

uit de verjaardagsdoos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Korte berichten 

 
 

Ex-vrijwilligster Elisa Raes stortte een extra centje voor Alberto en daarmee kochten we een leuke puzzel!  
 
Enkele grotere meisjes (Lyndal, Jhendy, Carol Eva, Romina en Yessenia) hadden al lang geen kadootje meer gekregen dus 
gaven we hen elk een pennezak en wat knutselgerief.  
 
Jhoncito had op zijn officieel afstudeerfeestje op zijn school veel verdriet gehad aangezien zijn officiele meter niet kwam 
opdagen, daarom beloofden we hem op het feestje dat hij de dag nadien iets van ons zou krijgen. Zo gezegd, zo gedaan 
en toen straalde hij weer!  
 
RR 

   

 
Brith’s meter Hilde Plaetinck stuurde een postpakket op met een rugzak met veel leuks in!  
Ex-vrijwilligers Katleen en Roel gaven een pakje voor Marleni mee.   
 

  

 
 
 
 
 



Jhordi kreeg van zijn meter Rita Houben een postpakket opgestuurd met een leuke trui en een toffe auto.   
Roy’s meter, Inge Plaetinck, en Ruth Belinda’s meter en ex-vrijwilligster Lisa De Wolf stortten ook een extra centje 
waarmee we veel leuks kochten.  
 
 

 

 

Ex-vrijwilligers Emma Schneider en Alessio Vecchiato stuurden een pakket op vanuit Duitsland met allerlei materialen 

(stempelkussens, parels, speciale stiften,..) voor in de klas! Bedankt!  

Sabien, Michael, Lenie, familie van Solange, verbleven een week bij Casa LENA en namen een hele valies vol spullen voor 

het project mee: zonnehoedjes, gezelschapsspelen, stickers, kadootjes voor de verjaardagsdoos en nog veel meer!  

 

 
 
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. 

Met pijn in het hart nemen we afscheid van een geweldige bende vrijwilligers en studenten. Bedankt Hanne voor het 

toveren met allerlei formules in Excel en voor de fantastische tijd met de kindjes, 

Bedankt Corentine voor de vele kinesitherapiesessies, alle materialen en het delen van je kennis. Bedankt Deborah, 

logopediste, die met engelengeduld onze kindjes met taalproblemen een duwtje in de rug gaf. Bedankt Brent, voor je 

creatieve bijdrage, je gouden hart voor kinderen en je kritische kijk op onze manier van werken. Bedankt aan studente 

Flore die zich in het kader van haar stage focuste op relationele en seksuele vorming  van Marie en Jose Abel, twee 

kinderen met Downsyndroom en studente Ellen die met Tilsa, een meisje met autisme en taalstoornis, werkte rond 

zelfredzaamheid en het aanleren van gebaren.  

Door Lydwin Bulckens  

 

 

 
 



TER ONDERSTEUNING VAN HET PROJECT 

Korte berichten  

Actie Walk for Oye Lena in Westrode 

Katoo, Eefke en Inge, 3 oud chiroleidsters uit Westrode en vriendinnen van vrijwilligster Nele  organiseerden samen met 

de ouders van Nele een wandeling met winterbar op 11 november . Het was een mooie winterdag waar heel veel volk 

op af gekomen is, heel veel mensen uit Westrode (Wolvertem)  maar ook  vrienden , familie, collega’s waren erbij.  De 

wandeling met Cluedospel in verwerkt was een groot succes, jong en oud waren enthousiast . Daarna kon iedereen 

gezellig napraten met een heerlijk stukje gebak van ons mooi dessertenbuffet en een lekkere warme kofffie , thee of 

chocomelk.  Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte.   

Door Griet Bruneel  

 

FEMMA steunt Oye LENA 

 

Rita Bergen, lid van Femma Zonderschot in Heist-op-den-Berg en meter van 

Oye LENA heeft de afdeling overtuigd om dit jaar ons project als kerstproject 

te nemen. Daarvoor gaf ex-vrijwilliger Roel Verhaert een voorstelling van het 

Oye LENA project tijdens hun jaarlijkse kerstbijeenkomst. Er werd € 200 

opgehaald. Bedankt!  

 

Heilig-Hartcollege uit Heist-op-den-Berg organiseert sponsorvoettocht voor Oye LENA 

Op 15 maart 2017 zamelden de leerlingen van het Heilig-Hartcollege uit Heist-op-den-Berg geld in voor Oye Lena. Naar 

jaarlijkse traditie beëindigen ze de vastenperiode met een sponsorvoettocht. Ex-vrijwilliger en oud-leerling van de school 

Roel Verhaert gaf eerder (in februari) een presentatie voor alle leerlingen om hen te motiveren. De sponsortocht werd 

een succes en dit leverde 5200 euro op. Met dit geld zullen we een zonneluifel installeren. Over deze zonneluifel lees je 

meer in de nieuwsbrief van januari-februari! Bedankt aan alle leerkrachten, leerlingen en hun sponsors!  

 

 

 



Schoenenwinkel Torfs steunt Oye LENA en nog 106 andere doelen! 

Elk jaar steunt Torfs een aantal goede doelen met een totaal van 100.000 Euro. Uit 500 projecten werden we 

geselecteerd om mee te doen aan de stemronde. Deze stemronde wonnen we en Oye LENA werd één van de 107 

gelukkigen die 1000 Euro krijgt van het Torfsfonds!.  

Heel erg bedankt aan iedereen die voor ons gestemd heeft en een extra dikke dankjewel aan ex-vrijwilligster Elisa Raes 

om ons in te schrijven! 

 

 

Casa Lena bezoekers steunen Oye LENA 

Philippe en Carole De Ville, twee Belgische Casa Lena kampeerders lieten bij hun bezoek 100 Euro achter voor het 

project! Bedankt!  

Nadine Lahouter en Dirk verbleven vorig jaar enkele dagen in Casa Lena en blijven sindsdien het project steunen. De 

vereniging ‘Muzikale omlijsting’ waar Nadine lid van was, is stopgezet, en het overblijvende geld is verdeeld onder goede 

doelen, waaronder Oye LENA. Bedankt!  

Sylviane en Denis Bertrand, een enorm lief Frans koppel, verbleven vorige jaar bij Casa LENA en stortten nu wel 1000 

Euro voor Oye LENA! Bedankt!  

IT-architecten steunen Oye LENA 

IT-architecten, Ilse Maertens en Tom Platteeuw, ontwierpen jaren geleden het Oye LENA gebouw en bleven altijd Oye 

LENA steunen. Ook dit jaar stortten zij 120 Euro.  

Ben jij nog op zoek naar toffe, jonge, enthousiaste en getalenteerde architecten?! IT-architecten it is!  

 

We ontvingen ook enkele stortingen: 

40 Euro van ex-vrijwilligster Lies Evenepoel, 100 Euro van Marleen en Roger Kestens, 50 Euro van Nelen Maria, 100 euro 

van Maria Simkens, tante van vrijwilligster Lydwin Bulckens en 150 Euro van Marianne en Marian Duerr, kennissen van 

ex-vrijwilligers Roel en Katleen en 500 Euro van Monique de Cock en Leon Van Lokeren, familie van ex-vrijwilligster 

Caroline Dufour. 



OYE LENA REÜNIE – FIESTA 

 

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 

Jos Renders, nonkel van ex-vrijwilligster Pauline Van Aelst 

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” 

 

 


