R EISVERSLAG

Sponsorreis naar Peru

V O O R W O O RD
Wat begon met een droom is werkelijkheid geworden. Met een groep collega’s naar Peru. Het land waar de meeste
van onze sponsorkinderen wonen. Met eigen ogen zien wat het werk van Compassion inhoudt en de kinderen die wij
(soms al jaren) sponsoren, ontmoeten!
Deze bijzondere reis is vergoed door Perspectief. Als collega’s zijn we hier heel dankbaar voor. Er stond wel iets tegenover: 50.000 euro inzamelen voor projecten in Peru. Ook deze projecten hebben we bezocht. Het was een
unieke ervaring als groep, maar ook voor elk persoon. We zijn geraakt door de mensen, verhalen en passie en betrokkenheid van de medewerkers van Compassion.
In dit verslag laten leest u alles over de reis, hoe we het sponsorbedrag ingezameld hebben en waar het geld terecht
is gekomen. Uiteraard zullen de persoonlijke ervaringen niet ontbreken.
Veel leesplezier!
Namens de reisgroep

“Wat mij het meest is bijgebleven van de reis naar Peru is hoe groot
de impact van Compassion is in mensenlevens. Tot nu toe was het
altijd een beetje een ver-van-mijn-bed-show, maar het sponsoren
van een kind of het ondersteunen van een Moeder-kindproject
maakt echt verschil! Het was indrukwekkend om te zien hoe er
hoop komt in persoonlijke levens en in gezinnen. Dat heeft mij
diep geraakt.” Roos

I NLE I D I NG
In de begintijd van Perspectief kwam Wim Wijnholds (algemeen directeur) in contact met Compassion. Hun werk
had impact op hem. Hij besloot om vanuit Perspectief hun werk te gaan ondersteunen. In overleg met het team ontstond het idee om 1 kind per 10 medewerkers te sponsoren.
Nu, ruim 15 jaar later zijn wij sponsor van circa 25 kinderen. Er worden dus al aardig wat kinderen gesponsord door
Perspectief en een groep collega’s schrijft brieven met deze kinderen. Daarnaast sponsort Perspectief een studieprogramma van gemiddeld 20 studenten. De meeste kinderen die wij sponsoren wonen in Peru, in de omgeving van
Lima. Ongeveer 7 jaar geleden ontstond het idee om na het 15 jarig jubileumjaar de sponsorkinderen te bezoeken.
Vanaf die tijd komen de 'nieuwe' sponsorkinderen uit Peru.
Samen beter maken
In het jubileumjaar (2017) is de daad bij het woord gevoegd. We zijn een reis gaan plannen en met een groep van 21
collega's zijn wij eind 2018 naar Peru afgereisd. Perspectief is Perspectief niet als we niet de ambitie hebben om ‘beter te maken’. Daarom hebben we als doel gesteld om als reisgroep 50.000 euro aan sponsorgeld bij elkaar te verzamelen om in Moeder-Kindprojecten te kunnen investeren. Dit doel hebben wij ruim gehaald!
Verhaal Wim, algemeen directeur Perspectief
"Het sponsoren van kinderen zorgt voor verbinding met mensen die het
minder hebben dan wij. Het is mooi om te zien dat collega’s schrijven met
de kinderen, betrokken zijn bij hun wel en wee. Op deze manier dragen
we indirect bij aan een hoopvolle toekomst van kinderen die opgroeien
in moeilijke omstandigheden. Wij worden als bedrijf op allerlei manieren
betrokken via social media, foto’s,
informatie, etc. Het maakt dat we verder kijken dan alleen onze
dagelijkse missie.
Natuurlijk zijn we naar Peru gegaan om de kinderen te zien en te
spreken, samen activiteiten te ondernemen en het lokale Compassionteam een hart onder de riem te steken. Stiekem hoopten we ook op
nieuwe inspiratie om blijvend betrokken te blijven.
Geïnspireerd zijn we! Het zal dan ook niet bij deze reis blijven. We
zijn aan het kijken we hoe we onze steun aan Peru kunnen voortzetten.
Veel kinderen die ondersteund worden, geven dat door en zijn goede
leiders. Op die manier dragen wij een beetje bij aan een betere
maatschappij.
Wij zijn erg dankbaar voor wat de reis ons gebracht heeft en wat het voor ons persoonlijk, als reisgezelschap en als
bedrijf betekent."

D E E LNE M E RS RE I S

Anja

Anne

Chantal

arbeidsdeskundige

adviseur P&O

teamcoördinator Receptie

Clarinda

Erik

Geertje

adviseur Arbeidsmobiliteit

systeembeheerder

verzuimconsultant

Henk

Ingeborg

Iris

hoger veiligheidskundige

senior consultant

verzuimconsultant

Joukje

Kelly

Machteld

echtgenote Wim

helpdeskmedewerker

adviseur Arbeidsmobiliteit

Marije

Mariska

Marlon

verzuimconsultant

adviseur P&O

medisch assistent

Mirjam

Nienke

Roos

senior consultant

adviseur veiligheid & gezondheid

communicatiemedewerker

Sandra

Tim

Wim

administratie

zoon van Wim & Joukje

algemeen directeur

“Wat mij het meest heeft geraakt is hoe kwetsbaar je bent in Peru,
omdat er geen vangnet is als je ziek wordt of je baan verliest. Je krijgt
dan geen uitkering. Als je niet kan werken heb je dus ook geen
inkomen. Vaak betekent dat je dus ook niet te eten hebt ‘s avonds.
Enorm schrijnend vond ik dat. En ook een louterende ervaring,
omdat je vooral gaat waarderen hoe goed je het in Nederland hebt."
Marije

“De reis bestond uit veel bijzondere ontmoetingen. Zo ook met
Johanna. Johanna is 14 jaar oud. Vol enthousiasme vertelde ze over
het Compassionproject waar zij sinds haar derde komt. Ze liet mij
een map met alle brieven zien die ze in de afgelopen jaren van
Perspectief collega's had ontvangen. Ze vertelde mij hoe waardevol
die voor haar waren. Zelf een verjaardagskaart voor haar vierde
verjaardag - die op kantoor is rondgegaan en waar namen van de
collega's op staan - had ze nog!” Anne

A CT I E S
Anderhalf jaar voordat we op reis zouden gaan was het sponsordoel bekend: 50.000 euro. Iedereen moest in ieder
geval 500 zelf ophalen. De overige 40.000 zouden we als groep – met grotere acties – inzamelen. We hebben een
Facebookpagina aangemaakt waar diverse evenementen/acties op hebben gestaan.

Andere acties:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valentijnskoekharten verkocht (met dank aan Bakkerij Klaas Hartog)
Taarten gebakken
Benefietdiners
Kaartenactie
Wijnen verkocht (met dank aan Salentein)
Rommelmarkten
Spullen (op Marktplaats) verkocht
Heitje voor een karweitje (basisschool)
Haakwerk in opdracht
Jam gemaakt.

S P O NSO RE N
Hoofdsponsor
Perspectief is initiatiefnemer van deze reis.

▪
▪
▪
▪

reis en verblijf reisgroep vergoed
T-shirts gesponsord
voor zover mogelijk en nodig de voorbereidingen gefaciliteerd (denk aan reisorganisatie en communicatie)
verdubbelaar kindsponsors, zie kopje ‘Sponsors gezocht!’.

Zakelijke sponsors
Deze ondernemers hebben een geldbedrag (minimaal 200 euro) overgemaakt. In ruil daarvoor staat hun logo (en evt.
link naar hun website) op www.perspectiefnaarperu.nl.

Opbrengst: 2.450 euro
Haringparty
Wij waren deelnemer op de haringparty in Harderwijk. Wij mochten aan het einde van de avond bij de uitgang van
het evenemententerrein staan met een collectebus en de overgebleven muntjes van de bezoekers inzamelen. De
muntjes mochten wij vervolgens inwisselen voor het aankoopbedrag. Bovendien heeft HK Party Harderwijk dit bedrag naar boven afgerond.
Opbrengst: 750 euro

Koppert Foundation
Wij hebben de Koppert Foundation aangeschreven. Zij hebben voor Moeder-Kindproject in Ambo maar liefst 5.000
euro overgemaakt. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een benefietdiner. Een aantal collega’s is hierheen gegaan om te
pitchen voor ons project. De totale opbrengst is verdeeld onder de verschillende goede doelen die aanwezig waren.
Opbrengst: 5.635 euro
Sponsors gezocht!
Per kind waar wij via onze Peru-actie een sponsor voor vonden heeft Compasison 1.000 euro in de pot gedaan. We
hebben voor 5 kinderen een sponsor gevonden. Dus 5.000 euro via Compassion binnengehaald.
Perspectief heeft vervolgens het aantal kinderen verdubbeld. Dus nog eens 5 extra kinderen die door Perspectief
gesponsord worden en dus ook weer 5.000 euro door Compassion toegevoegd aan ons sponsorbedrag.
Opbrengst: 10.000 euro
Kaartenactie
In samenwerking met Joukje Wijnholds en Talitha Hoddenbagh zijn ansichtkaarten ontwerpen. Ze zijn gedrukt door
Van Eden Drukker voor de helft van de prijs. De kaarten zijn in setjes van vijf voor € 5,- per set verkocht. De actie
liep als een trein!
Opbrengst: 1.250 euro

“Als ik terug denk aan onze bijzondere reis en indrukwekkende week,
dan is ook de kerkdienst mij erg bij gebleven. De voorste rijen waren
voor ons gereserveerd. Achter ons zaten alle moeders met de baby’s
op schoot. Er was zoveel samenhorigheid en liefde voor God in die
kleine kerk in het gebergte in Huanaco. Vanaf het moment dat je
binnen kwam, wist je dat het een veilige en gemeenschappelijk plek
is waar iedereen welkom is. Er was veel dankbaarheid voor de hulp
die wij geven en toch voelt het nog als veel te weinig wat we doen.”
Chantal

I NFO R M AT I E P E RU
Peru, het land van de Inca’s, is vooral bekend vanwege het uitgestrekte Andesgebergte en het hoog in de bergen gelegen Titicaca-meer. Veel Peruanen kunnen echter niet genieten van de schoonheid en de rust die hun land uitstraalt.
Guerrilla-oorlogen en drugshandel maken het de regering haast onmogelijk tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de bevolking.
Bevolking
In Peru wonen ruim 31 miljoen mensen. De bevolking is onder te verdelen in drie groepen: de oorspronkelijke indiaanse bevolking, de uit Spanje afkomstige blanke bevolking en de zogenaamde mestizo (gemengden), een groep met
indiaanse en Spaanse voorouders. Deze drie etnische groepering onderscheiden zich vrij sterk van elkaar. De van
oudsher ontstane verdeeldheid tussen arm en rijk, drukt nog steeds een stempel op de samenleving. De officiële
voertalen in Peru zijn Spaans en Quechua.
Geschiedenis
Toen de Spanjaarden in 1531 voet aan wal zetten, vormde de westkust van Zuid-Amerika het hoogontwikkelde Incarijk. Zo’n tien jaar later had Spanje de macht overgenomen en was er van de Inca’s weinig over. Peru werd al gauw
de basis voor de macht en rijkdom van Spanje vanwege het goud en zilver uit het Andesgebergte. Uiteindelijk werd
Peru in 1821 onafhankelijk. Sindsdien is Peru heen en weer geslingerd tussen diverse regimes. Het meest bekend is
‘Het Lichtend Pad’, een maoïstische guerrillabeweging die van 1980 tot 1992 veel terreur zaaide in het land. Zeker
dertigduizend mensen zijn omgebracht in deze periode en het land heeft miljarden euro’s aan materiële schade ondervonden. De manifestatie van ‘Het Lichtend Pad’ vormde in de twintigste eeuw de grootste rem op de ontwikkeling van Peru, totdat de leiding werd gevangen gezet.

“Eindelijk is het zover, de dag van de ontmoeting met de sponsorkinderen in de dierentuin. Het meisje waar ik al een tijdje mee
schrijf heet Aixa. Samen met haar familie en onze tolk gaan we de
dierentuin in. Voorzichtig pakt ze mijn hand vast, om de rest van
de dag niet meer los te laten. We kletsen over allerlei dingen. Aixa
haar moeder is een sterke vrouw. Ik vraag aan haar hoe oud ze is.
Ze vertelt mij dat ze 23 jaar is. Ik vertel haar dat ik ook 23 jaar
ben... Even is het stil en kijken we elkaar aan. Wat een andere
wereld leven we in...” Mariska

Religie
Ongeveer tachtig procent van de Peruaanse bevolking is lid van de rooms-katholieke kerk. De kerk heeft hechte banden met de Peruaanse overheid, maar de invloed die hieruit voortvloeit wordt steeds kleiner. In tegenstelling tot
omringende landen is het niet de evangelische kerk die aanhangers wint, maar de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Beter bekend als mormonen. Momenteel heeft deze kerk een half miljoen leden in Peru.
Armoede
Ruim een derde van de Peruanen leeft van kleinschalige landbouw, visserij en veeteelt. Omdat er in deze sector echter weinig te verdienen valt, is er een sterke trek naar de stedelijke gebieden langs de westkust. De steden kunnen
de toevloed van de plattelandsmensen echter niet aan, waardoor de sloppenwijken groeien. Ondanks de natuurlijke
hulpbronnen gaat het economisch nog steeds niet goed met Peru. Het lukt de overheid niet om het grote gat tussen
arm en rijk te dichten. Ongeveer veertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Kinderen
Door alle onrust in Peru zijn ongeveer een half miljoen kinderen wees en 200.000 kinderen dakloos. Maar niet alleen
dakloze kinderen hebben het zwaar in Peru. Als je wel het geluk hebt van het hebben van ouders, is het maar de
vraag of er genoeg te eten is. Andere obstakels in de ontwikkeling van de Peruaanse kinderen zijn de slechte kwaliteit
van de gezondheidszorg en het onderwijs. Door gebrek aan schoon water en andere basisvoorzieningen staat, met
name in de sloppenwijken, de deur open voor tyfus, tuberculose, malaria en infecties. Daarnaast moeten veel kinderen al op jonge leeftijd werken van hun ouders vanwege de extreme armoede.

“Het is nu drie maanden later en de Peru-reis is eigenlijk nog geen dag uit mijn gedachten geweest… Onze ogenschijnlijk kleine bijdrage van kind-sponsoring heeft een enorme impact op de levens van kinderen in Peru. Ik heb
heel veel waardering voor collega’s (vooral vrouwen) die trouw schrijven en daardoor hoop brengen.
Wat een prachtige mensen hebben we ontmoet, wat een dankbaarheid. Wat mooi om te zien dat kerken zoveel
toewijding hebben en het verschil maken. Wat een kans voor ons om impact te hebben in twee Moeder-kindprojecten. Op deze manier kunnen we het verschil maken in circa 150 gezinnen en kinderen een beetje hoop
geven op een gezonde en mooie toekomst. Mijn reisgenoten hebben mijn leven verrijkt! Ik ben blij dat we deze
reis hebben aangedurfd. Het heeft mij gepakt en we gaan door. Ik ga zeker nog een keer de projecten bezoeken.
Prachtig om hier deel vanuit te
mogen maken.” Wim

Peru

Nederland

Populatie

31 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 72
Vrouwen: 76

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

19/1.000

3,6/1.000

Aantal mensen HIV/aids

70.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

86,7%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

76,2%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 2,8%
Vrouwen: 5,7%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $ 1,90 per dan moeten leven

22,7%

“Het hele huisje, niet groter dan mijn garage, was ingericht met één bed,
een kleine tafel en een gasfornuis. Op het bed lagen twee baby’s van
twee maanden oud. De vader vertelde dat zijn vrouw vlak na de
geboorte van de tweeling was overleden aan inwendige bloedingen
na een keizersnee. Dit betekende voor het gezin dat de volledige zorg
voor de tweeling in handen van vader en dochter (19) kwam te liggen.
De dochter maakt met haar broertjes deel uit van het MoederKindproject in Ambo. Een ontmoeting die zeer veel impact op mij
heeft gehad.” Henk

“Toen Soledad (6 jaar) en ik elkaar zagen vloog ze mij meteen om m’n
nek. Vervolgens maakte ik kennis met haar moeder en met de tolk die
ons deze dag zou begeleiden. Soledad pakte mijn hand om die de rest
van de dag niet meer los te laten. Ongelofelijk dat je meteen zo’n
sterke verbinding kunt voelen. Tijdens het eten gaf ik haar een
rugzakje met daarin wat kleine cadeautjes. Bij ieder cadeautje wat
ze uitpakte kreeg ik een dikke knuffel van haar. Wat een dankbaarheid, om stil van te worden!” Machteld

C O M P ASSI O N I N P E RU
Sinds 1985 werkt Compassion in Peru. Momenteel nemen er 79.718 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft
er 237 projecten. In 2003 is het Moeder- en babypgorgramma gestart. Dit heeft als doel om de meest kwetsbare
(zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.
In Peru is onderwijs vrijwel gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor
dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals
een schooluniform, boeken, transport van en naar school en overige schoolspullen. En als het nodig is betaalt Compassion de ouderbijdrage voor de school.
Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:
Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

3-4 uur per dag, 3 dagen in de week

6-8 jaar

2-4 uur per dag, 3 dagen in de week

9-11 jaar

2-4 uur per dag, 3 dagen in de week

12-14 jaar

3 uur per dag, 2 dagen in de week

15-18 jaar

3 uur per dag, 2 dagen in de week

Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals groente, vlees met bonen,
rijst en fruit als dessert.
Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals kamp, uitjes, talentenshows en sportwedstrijden. Daarnaast helpen de kinderen bij projecten voor zieken en ouderen in hun gemeenschap. Voor de ouders organiseert
Compassion speciale programma’s met onder andere bijbelstudie en voorlichtingsbijeenkomsten.

“Het is moeilijk te zeggen wat de meeste indruk op me heeft gemaakt
tijdens deze reis: de armoede en de uitzichtloosheid van zóveel
mensen; de hoop van de jonge moeders in het survivalprogramma;
het perspectief op een betere toekomst van complete families; de
ontmoeting met Alicia, waar ik al enige tijd brieven mee schrijf; de
passie van de studenten in het studentenprogramma om ook weer
hún bijdrage te leveren aan een betere wereld; de inzet en
professionaliteit van de medewerkers van Compassion. Kortom,
teveel om op te noemen!” Joukje

D E M OE D E R -K IND P RO J E CT E N
Sinds 1985 werkt Compassion in Peru. Momenteel nemen er 78.338 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft
er 234 projecten. In 2003 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven. Voor deze sponsorreis hebben wij ervoor gekozen om geld in
te zamelen voor dit programma in twee verschillende plaatsen.

Moeder-Kindproject in Ambo
Dit project is een aanvulling op een bestaand Compassion project. De betreffende lokale kerk heeft al een lang lopende samenwerking met Compassion voor kindsponsoring en aanvullende financieringen. Het gaat om een kerk in
het plaatsje Ambo in het bergachtige land van de regio Huánuco. De kerk heeft ongeveer 140 leden en is gesticht in
1954. Via deze kerk worden momenteel 446 kinderen ondersteund via het kindersponsorprogramma van Compassion.
Nu heeft deze gemeenschap specifiek financiële steun gevraagd voor de start van een “Moeder-kindprogramma”. Via
dit programma wordt begeleiding gegeven rond de zwangerschap, geboorte en eerste kwetsbare jaren van het kind.
Denk daarbij aan alle benodigde medische controles en handelingen, onderwijs over hygiëne en alles wat een jonge
moeder moet weten voor het verzorgen en opvoeden van een baby. Daarnaast krijgen moeders hulp bij het leren
van een vak en opstarten van een eigen bedrijf of het vinden van een baan.
Vanaf januari 2018 is men hier gestart met het opvangen van 15 vrouwen. De totale kosten voor de opstart en eerste jaar van dit project bedragen 12.000 euro. Met het geld dat wij hebben ingezameld kan onder andere dit project
in ieder geval twee jaar draaien. Uiteraard zijn wij gemotiveerd om bij te dragen aan de continuering van dit project!

Moeder-Kindproject in Amarilis
Amarilis ligt op een steenworpafstand van Ambo en kent dezelfde omstandigheden. De kerk in Amarilis is gesticht in
2001 en heeft 130 leden. Wekelijks komen er 200(!) kinderen in de dienst. De kerk werkt sinds 2012 samen met
Compassion. Maar liefst 788 kinderen zijn/worden hier door Compassion ondersteund.
De sociale context is schrijnend (geldt ook voor Ambo): kindermishandeling, mishandelde vrouwen, discriminatie,
kinderen die alleen thuis zijn omdat de ouders naar het werk moeten en kinderen met weinig zelfvertrouwen.
Dit project is in 2017 gestart uit andere fondsen en wil dit jaar graag een vervolg voor 15 moeders die kunnen instromen. De totale kosten zijn ongeveer gelijk aan die van Ambo. Met het geld dat wij hebben ingezameld is ook dit
project voor de komende twee jaar bekostigd.
We hebben het project met eigen ogen gezien en de moeders met hun baby's ontmoet. Het is geweldig om te zien
dat dankzij deze projecten er nieuwe hoop is voor de allerarmsten!

“Ik zag een moto-taxi aankomen. Hier stapte de familie uit die wij
in de ochtend bezocht hadden. De vader met zijn dochter en de
tweeling. Ze kwamen naar het project om hapjes klaar te maken,
zodat ze konden laten zien wat ze leren binnen het project. De
vader hielp met het schilderen van de kerk. Deze man, die 5 dagen
per week op het land werkt en zich zo dienstbaar opstelt. De
dankbaarheid van de mensen die wij ontmoet hebben, die
materieel gezien weinig tot niets hebben, heeft een diepe indruk
op mij gemaakt.” Kelly

DE REIS
DAG 1 & 2
Na 12,5 uur vliegen naar Lima, een overnachting, de nodige vertraging en onze eerste binnenlandse vlucht hebben wij
vandaag het Moeder-kindproject in Amarillis bezocht. Na een warme ontvangst stelden de 16 moeders zichzelf en
hun baby’s aan ons voor. Vervolgens hebben we gehoord en gezien wat het project precies inhoudt. Ook hebben wij
een aantal van onze sponsorkinderen ontmoet, werden er cadeautjes uitgedeeld en foto’s gemaakt. Een bijzondere
dag!!

DAG 3
Vandaag hebben we het project in Ambo bezocht. Wederom een hartverwarmend welkom (met confetti!). We kregen uitleg over het Moeder-kindproject, heerlijke koekjes en later ook een door hen zelf bereide lunch. In groepjes
hebben we een aantal moeders thuis bezocht. Heftig om te zien in welke omstandigheden zij leven en hun verhalen
te horen. Maar ook gaaf om te zien hoe Compassion Nederland hier een verschil maakt. We zijn diep geraakt. ‘s
Middags mochten we de moeders helpen bij de ‘bakery workshop’ en we hebben een aantal muren van het gebouw
geverfd. Leuk om even de handen uit de mouwen te steken en plezier met elkaar te hebben. Terug in de bus en bij
het hotel hebben we nog veel nagepraat met elkaar. Een dag om niet te vergeten!

DAG 4
Vanmorgen gingen we naar de kerk in Amarillis, waar we twee dagen terug het eerste Moeder-kindproject bezochten. Een mooie dienst waarin we ons mochten voorstellen en de reisleider (vanuit Compassion Nederland) een bemoedigend woord tot de gemeente sprak. Daarna was het tijd voor onze vlucht terug naar Lima. Hier hadden we
wat vrije tijd en konden we een typische Perspectief wandeling (flink doorstappen 😜) naar de kust maken. Tijdens
het diner in het hotel maakten we kennis met 5 studenten die gesponsord worden via Compassion. Ook deze persoonlijke verhalen raakten ons. Wat gaaf om uit hun eigen mond te horen hoe Compassion ertoe heeft bijgedragen
dat zij hun dromen kunnen waarmaken. Echt, we hebben een drive gezien waar wij nog van kunnen leren!!Terugvlucht

PERU - DAG 5
Vandaag vertrokken we naar de dierentuin waar we de kinderen ontmoetten die Perspectief in de afgelopen jaren is
gaan sponsoren. Voor een aantal collega’s extra bijzonder, omdat zij het kind konden ontmoeten waar zij ook daadwerkelijk mee schrijven! Iedereen werd aan een kind met de vader/moeder en een tolk gekoppeld. Na de dierentuin
had Compassion een lunch geregeld in een leuk café en werden de gesponsorde tasjes (met cadeautjes) vanuit Nederland uitgedeeld. Er was ook de gelegenheid om samen te bidden; een bemoediging voor deze mensen. Na wederom heel veel foto’s moesten we afscheid nemen. Zowel van de kids als onze vertalers, die inmiddels onderdeel
van onze groep waren geworden. Het Compassion Nederland gedeelte van onze reis is voorbij!!

DAG 6, 7 & 8
Deze dagen hebben we o.a. in Cusco doorgebracht. Hier hebben we ons verder kunnen verdiepen in Peru. We hebben een Inca tour gedaan en de Machu Picchu bezocht! Deze excursies hebben we zelf betaald (en uiteraard niet van
het sponsorgeld. Dat is voor de Moeder-kindprojecten die we hebben bezocht.) Morgen vliegen we eerst van Cusco
naar Lima om vervolgens het vliegtuig naar Schiphol te pakken. Het was een fantastische reis voor een geweldig doel!
Zo gaaf om met eigen ogen te zien waar het ingezamelde geld terecht komt. Iedereen die heeft bijgedragen: nogmaals
enorm bedankt!!

H O E NU V E RDER ?
De reis naar Peru en de ontmoetingen aldaar hebben impact gehad. Perspectief wil de projecten in Peru blijven steunen, in ieder geval in de komende vijf jaar. Hiervoor zal een sponsorplan worden opgesteld. Om beide projecten een
jaar lang te kunnen financieren is circa € 25.000,- per jaar nodig.
Het logo ‘Perspectief gaat naar Peru’ hebben we aangepast naar ‘Perspectief steunt Peru’.

Blijf betrokken!
De website www.perspectiefnaarperu.nl blijft in de lucht.
Wilt u als sponsor op de hoogte blijven van deze sponsoractie?
Stuur dan een e-mail naar roosmannee@perspectief.eu.

Onze dank is groot
Wij willen u/jou enorm bedanken voor uw betrokkenheid bij deze sponsoractie op welke wijze dan ook.
Wellicht tot ziens!
Perspectief Groep

“Tijdens onze reis naar Peru hebben wij 2 projecten bezocht in Ambo
en Amarilis. Je ziet dat de mensen daar liefdevol worden opgevangen.
Dat er hoop is. Dat ze een toekomst hebben. Alles wat bij ons zo
vanzelfsprekend is, is dat daar helemaal niet… Na deze reis besef ik
mij weer in wat voor land wij terug komen. Er is genoeg voor iedereen en er zijn mogelijkheden voor iedereen. En daar mogen wij
zeer dankbaar voor zijn. Ik ben heel erg blij dat wij ons steentje
hebben kunnen bijdragen in Peru. En dat er zo hoop is, ook voor
de allerarmsten.” Nienke

