
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                  Juli 2014 
 
Beste donateur, 
 
In de aanloop naar de zomervakantie vertellen we u graag meer over allerlei activiteiten van, 
voor en door HoPe. Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, bestuur Stichting HoPe Nederland en directie Stichting HoPe Peru 
 
 
	  

Zes weken Peru: zes weken voor en met HoPe! 
Op 18 maart jl. is Anja Eppingbroek voor de derde keer naar Peru vertrokken, dit keer voor 
zes weken en vooral om mee te draaien op een aantal projecten van Stichting HoPe. Hieronder 
geeft ze een indruk van haar fantastische tijd in Peru, waarin ze onder andere op bezoek is 
geweest bij de kleuterschool van Tiracancha, de middelbare school van Tiracancha, Villa Maria, 
bij een paar scholen die deelnemen aan het Ternura II programma en op de Huaycuñuta “Anja-
school”. Het waren zes fantastische weken die veel te snel voorbij vlogen. Ze heeft veel gezien 
en veel gedaan. Daarbij heeft ze veel mooie tochten mogen meemaken naar de verschillende 
scholen. Ze hebben veel materialen uitgedeeld en natuurlijk ook sinaasappelen. Anja vond het 
erg mooi om de projecten in de praktijk te zien en ook te zien hoe hard er gewerkt wordt aan 
verbeteringen, door de leerkrachten en vooral ook door de medewerkers van HoPe. De 
maatschappij in Peru verandert steeds en vraagt om aanpassingen, ook van HoPe. Anja heeft 
enorme bewondering voor de manier waarop HoPe steeds kansen en mogelijkheden blijft zien 
en creëren. Ze wil Walter en alle collega’s van HoPe Peru dan ook heel erg bedanken voor de 
mogelijkheden en hulp die ze van hen heeft gekregen.  
Hieronder vertelt Anja over Villa Maria en over haar Scholenbezoek en Ternura II. 
 
 

Villa Maria 
Gedurende twee weken heb ik op de bibliotheek van Villa Maria gewerkt, een achterstandswijk 
van Cusco. Hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor het maken van hun huiswerk onder 
begeleiding van drie leerkrachten. Thuis hebben deze kinderen niet of nauwelijks de 
mogelijkheid om te studeren. Ik werd al gauw gevraagd voor huiswerkbegeleiding van het vak 
Engels. Tegelijkertijd vroeg ik de kinderen om mijn Spaans te corrigeren, wat ze maar wat 
graag deden. Een meisje van tien jaar gaf me op een dag als antwoord op mijn vraag of mijn 
Spaanse zin goed was een ‘si’, terwijl haar veel jongere broertje driftig met zijn hoofdje ‘no’ 
schudde. Schitterend! Maar goed, ook hier leerden we van elkaar. 

Aan het eind van de middag nam ik vaak nog 
even de tijd om met een groep kinderen te 
dansen en te zingen. Cusco ligt 1000 meter lager 
dan Tiracancha en ik had hier net iets minder 
last van de hoogte. 
Met de directeur van Stichting HoPe Peru, 
Nayruth Triveño, heb ik voor € 750,00 nieuwe 
boeken ingekocht en uitgereikt. Dit geld is 
bijeengebracht door de bibliotheek van mijn 
eigen woonplaats. De oude en versleten boeken 
konden nu vervangen worden. 
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Scholenbezoek en Ternura II  
 

Tussen het meedraaien op projecten hebben 
we natuurlijk ook aan vele scholen, vaak ver 
weg gelegen, een kort bezoek gebracht. Dit zijn 
scholen die mee gaan doen aan het Ternura II-
programma. Ternura II is een onderwijs-
programma van het Peruaanse Ministerie van 
Onderwijs en van Gezondheidszorg samen met 
collega NGO Plan International en HoPe. Dit 
programma richt zich op kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 8 jaar en heeft tot doel verbetering 
van de kwaliteit en bereikbaarheid van het 
kleuteronderwijs en de aansluiting naar het 
lager onderwijs.  

Leerkrachten werden op de hoogte gesteld door directeur Nayruth en collega’s van HoPe die 
speciaal voor dit programma zijn aangesteld. Voorafgaand aan het scholenbezoek hebben we 
eerst samen met vertegenwoordigers van Plan International een bezoek gebracht aan het 
ministerie van onderwijs in Paucartambo. De samenwerking verloopt goed en de leerkrachten 
reageren enthousiast op dit onderwijsprogramma. Ze staan open voor extra opleiding en 
begeleiding op de werkvloer.  

 

Team HoPe Peru 
Hierbij een foto van het huidige team van HoPe Peru met de namen en de taken. 

Boven: Isabel Moron Oviedo (financiële administratie) • 
Julio Sotelo Zevallos (kasbeheer en coördinatie 
programma welzijn) • Walter Meekes (algemene 
ondersteuning team, fondswerving en terugkoppeling) 
• Rosa Qquelcca Vara (begeleiding jongeren die via 
Hope studieondersteuning krijgen) • Nayruth Violeta 
Triveño Anaya (algemeen directeur) • Sotero Leonidas 
Quispe Cacya (programma Ternura, coördinator 
provincie Chumbivilcas) • Dagni Asunción Sumari de 
Rojas (programma Ternura, coördinator provincie). 
Onder: Juan Oscar Hilares Javier (algemeen 
coördinator onderwijs) • Herlis Alexi Ancco Oscco 

(ondersteuning onderwijs) • Geronimo Soran Hallasi Noa (programma Ternura, coördinator 
provincie Paucartambo) • Maribel Espinoza Espino (coördinator bibliotheek Villa Maria) • Irene 
Gomez Huillca (programma Ternura, algemeen coördinator). 

 

HoPe bouwt toiletgebouw voor gehandicapte kinderen 
San Juan de Dios is een school voor 60 zwakbegaafde, geestelijk gehandicapte en dubbel 
gehandicapte  kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 21 jaar.  
Stichting HoPe heeft de school in het verleden verschillende malen ondersteund, onder andere 
met aangepast meubilair en werkmaterialen. 
De school was jarenlang gehuisvest binnen het gelijknamige opvangtehuis voor gehandicapte 
kinderen. Dit jaar moest de school echter plaats maken voor uitbreiding van het tehuis zelf.  
De school San Juan de Dios is een staatsschool en via het Ministerie van Onderwijs heeft de 
school een nieuwe locatie toegewezen gekregen. De school beschikt nu over 4 klaslokalen 
binnen een kleuterschool in Cusco.  
De sanitaire voorzieningen van de kleuterschool waren echter absoluut ongeschikt voor de 
gehandicapte kinderen. Op verzoek van San Juan de Dios heeft HoPe een nieuw toiletgebouw 
voor de school gebouwd. De toiletten zijn aangepast aan de specifieke noden van de 
gehandicapte kinderen. 
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Riky de Roo neemt afscheid van het bestuur van HoPe 
Op de bestuursvergadering van 18 
december 2013 heeft Riky de Roo 
afscheid genomen van het bestuur 
van HoPe Nederland. 
Voor Riky was dit een heel bijzonder 
moment. In 2002 was zij 
medeoprichtster van Stichting HoPe 
Nederland. In de jaren daarvoor was 
zij al vol passie betrokken bij het 
werven van fondsen voor HoPe 
Peru. In de loop der jaren heeft zij 
een grote en brede inzet gehad, 
waarbij relatiebeheer een hoofdrol 
speelde. Riky heeft in al die jaren 
zoals ze het zelf formuleert 'een 
giganetwerk opgebouwd'. Ook al 

stopt ze met haar werk binnen het stichtingsbestuur, de verbondenheid met HoPe blijft. "Ik ben 
nog niet uitgeblust en blijf mijn steentje bijdragen.” Op de achtergrond heeft ze altijd de steun 
gehad van haar man Willem en van haar kinderen en kleinkinderen.  
We zijn Riky ontzettend dankbaar, en hopen dat zij met een goed gevoel terug kan kijken op 
deze intensieve periode als bestuurslid van HoPe. We zullen haar onverstoorbare inzet en 
kwaliteiten missen. Haar betrokkenheid en passie zullen hopelijk nooit verdwijnen. Naast de 
werkzaamheden die Riky blijft doen voor HoPe, heeft ze ondertussen een nieuwe drive 
gevonden bij de lokale televisiezender van Sint-Oedenrode: TV Meierij. Deze werkzaamheden 
kan ze samen met haar activiteiten binnen het Vrouwennetwerk lekker dicht bij huis doen. 
De diverse taken van Riky zijn herverdeeld. Het officiële vestigingsadres van Stichting HoPe 
Nederland blijft haar huisadres in Sint-Oedenrode. Het logo mag dan ook aan de voorgevel 
blijven hangen. De rol van contactpersoon is overgenomen door Ineke de Graaf. Zij is 
bereikbaar op contact@stichtinghope.org en 06 20 85 72 78. De overige taken worden 
opgevangen binnen het bestuur. 
Op de vrijwilligersmiddag op 29 maart in Den Bosch werd ook uitgebreid stilgestaan bij het 
(bestuurs)afscheid van Riky. Uit handen van Frits Overbeek ontving ze een prachtig fotoboek. 

 

Riky en Walter benoemd tot Ridder  
Op vrijdag 25 april volgde nog een prachtige bekroning op het vrijwilligerswerk dat Riky de Roo 
vele jaren, met enorme inzet en passie, voor Stichting HoPe heeft verricht. In alle vroegte werd 

zij verrast met een bezoek van de burgemeester van Sint-Oedenrode. Met 
in zijn kielzog een bont gezelschap van familie, buren, vrienden, 
vertegenwoordigers van Stichting HoPe en Vrouwennetwerk Sint-
Oedenrode. De burgemeester memoreerde in zijn toespraak de bijdrage 
van Riky aan het creëren van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking 
en de wijze waarop zij dit binnen Stichting HoPe vorm heeft gegeven. 
Onder het toeziend oog van de aanwezigen werd een glunderende Riky 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en kreeg ze de 
bijbehorende versierselen opgespeld. Namens bestuur en vrijwilligers van 
Stichting HoPe in Nederland en Peru feliciteren we Riky van harte met haar 
benoeming tot Ridder. 

Op 16 december 2013 is Walter Meekes, initiatiefnemer en oprichter van Stichting HoPe, 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den 
Haag zijn hem de bijbehorende versierselen uitgereikt door Jan Pronk, oud Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. Het is een prachtige bekroning op het werk dat Walter, samen 
met vele anderen, in de afgelopen jaren in Peru heeft weten te realiseren. 
Het bestuur van Stichting HoPe Nederland feliciteert Walter en Riky van harte met hun 
onderscheiding. 

Uit DeMooiRooiKrant, Sint-Oedenrode 
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Een diploma en een kans op de arbeidsmarkt 
Op 24 mei was ik uitgenodigd bij Alejo Quispe. Alejo belde mij een dag van te voren ’s avonds 
laat op, hij had gisteren zijn  proefwerkstuk met succes verdedigd waarmee hij geslaagd was 
voor de opleiding “Agrarische Productie”. Hij is hiermee officieel landbouwtechnicus 
geworden.  
Alejo klonk super blij aan de telefoon. De trots over het behalen van dit diploma klonk door in al 
zijn woorden. Alejo wilde weten wanneer ik bij hem thuis op bezoek zou kunnen komen. 
Alejo woont in de inheemse gemeenschap Huilloc en ik had voor vandaag een reis gepland 
naar Patacancha. Ik zou daarbij door Huilloc komen en beloofde Alejo dat ik om 13.00 uur bij 
hem thuis zou zijn. Ik was vroeg, om kwart voor één stond ik voor zijn huis, maar hij stond me 
al op te wachten. Samen met zijn moeder stond hij voor de deur van hun eenvoudige 
boerenwoning.  
Ik was met drie buitenlandse gasten en we werden allemaal uitgenodigd om in het huis plaats 
te nemen. Alejo glom van trots en van blijdschap. Hij vertelde in geuren en kleuren hoe hij, 
samen met drie medestudenten (een van de drie medestudenten betreft Estefania Laucata 
Echame, Estefania is ook ex-leerling van de middelbare school in Patacancha) een onderzoek 
had uitgevoerd naar het verbeteren van de voeding voor bergschapen. Over dit onderzoek 
hadden zij een werkstuk geschreven. Hij had dit proefschrift vrijdag met succes tegenover de 
examinatoren weten te verdedigen.  
Na het uitgebreide verslag ging Alejo een stuk terug in de tijd. Hij vertelde hoe hij zich 
herinnerde dat ik vroeger bij hen op de lagere school kwam, altijd in gezelschap van mijn hond 
Alco. Hij herinnerde zich de feestelijke openingen van de klaslokalen en het gebouw voor 
toiletten en douches dat HoPe voor de school had gebouwd (v.a. 1997). Maar de hond, Sr. 
Walter met zijn hond, dat had toch nog het meeste indruk op hem gemaakt. Daarna vertelde hij 
hoe hij de vijf jaar op de middelbare school van Patacancha had doorgebracht. De feestelijke  
openingen gingen ook daar door. HoPe bouwde en opende het ene klaslokaal na het andere en 
ook praktijklokalen en groentekassen werden door HoPe gebouwd en geopend.  
Alejo was niet te stoppen en ging verder met zijn persoonlijk relaas. Hij vertelde hoe blij hij was 
dat hij na het voltooien van de middelbare school van HoPe een studiebeurs had gekregen 
zodat hij een beroepsopleiding kon gaan volgen. Een opleiding die hij een dag tevoren met 
goed gevolg had afgesloten.  
Alejo bleef glunderen en vertellen en terwijl zijn moeder een feestelijke maaltijd serveerde 
kreeg ik als dank voor alle ondersteuning van Alejo een prachtige, zelf geweven sjaal van 
alpacawol. 
HoPe heeft verschillende ex-leerlingen van de middelbare school uit Patacancha een 
studiebeurs gegeven. Een flink aantal van hen heeft ondertussen een beroepsopleiding 
afgerond. Velen van hen zijn al aan het werk binnen het vak waarvoor zij hebben gestudeerd. 
De beroepsopleidingen worden gefinancierd door de Nederlandse stichtingen Tristan en 
Inmenszo. 
 
Walter Meekes, medeoprichter Stichting HoPe Peru 
 
 
COLOFON 
 
Fundación Holanda – Peru 
Walter Meekes, Cusco, Peru 
E-mail: waltermeekes@fundhope.org 
 
Stichting HoPe Nederland 
Ineke de Graaf 
Bijsterveldenlaan 63, 5045 ZX Tilburg 
Tel +31 (0)6 208 57 278 
E-mail: contact@stichtinghope.org 
 
Kamer van Koophandel Oost-Brabant, 
nr.17151364 
ANBI rangschikking, nr. 8148 45 873 

Donaties  
Bankrekeningnr. NL69RABO030 02 76 087 
t.n.v. Stichting HoPe Nederland te  
Sint-Oedenrode 
www.stichtinghope.org 
 

Redactie: Ineke de Graaf, Caroline Mol, Walter 
Meekes 
 
Distributie nieuwsbrief: Rinie Assen, Lidy  
Meekes 
 
Vormgeving: Barry van Eijk, Caroline Mol 

 


