
In deze Mano Messenger vertellen we dan ook meer over de 
erbarmelijke situatie in Peru, over wat onze zusterorganisatie 
doet én wat u en wij kunnen doen om ook te helpen. Het zijn niet 
altijd vrolijke berichten, maar ze zijn wel nodig om te vertellen. 
En ook in deze verhalen schuilt uiteindelijk altijd een vorm van 
hoop, hoop die we met elkaar groter kunnen maken.

De zusterorganisatie van Stichting Mano

Pachachaca in Peru

Stichting Mano helpt kwetsbare Rotterdammers mee te doen in de samenleving. We ondersteunen 
bij de ontwikkeling van kwetsbaar naar daadkrachtig. We werken daarbij nauw samen met 
onze zusterorganisatie in Peru: Pachachaca. Op een andere manier doen we hetzelfde werk: 
want ook daar worden kinderen, volwassenen en gezinnen geholpen om zich te ontwikkelen. 

MANO MESSENGER

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar 
in Peru heeft het coronavirus helaas een nog 
veel grotere impact dan in Nederland. En ook 
Pachachaca heeft hard gewerkt aan nieuwe 
en andere manieren om de Peruanen te 
steunen in deze ontzettend moeilijke tijd. 

De tweewekelijkse krant over projecten van Mano in coronatijd



Liesbeth Kerstens richtte vijftien jaar geleden samen met Patrick van de Westelaken stichting 
Hoedje van Papier op. Inmiddels heeft de stichting een naamsverandering ondergaan en heten we 
stichting Mano. Liesbeth woonde in Rotterdam, maar was heel vaak in Peru te vinden om daar – 
net als in Rotterdam - kwetsbare kinderen te helpen. Na haar studententijd was ze in de bergstad 
Cuzco vrijwilligerswerk gaan doen en ze was haar hart onmiddellijk verloren, aan de cultuur, 
de natuur en vooral de (veelal kwetsbare maar toch vaak ook liefdevolle en gastvrije) mensen. 

Wereldreiziger met een bijzonder verhaal

Van Rotterdam naar Calca

Ook Patrick heeft een bijzondere band met 
Peru. Hij is in het verleden gedurende vele jaren 
werkzaam geweest voor verschillende projecten 
in Peruaanse steden als Cuzco en Arequipa. Op 
basis van de ervaringen die Liesbeth en Patrick 
opdeden is vervolgens stichting Hoedje van Papier 
opgericht. We kunnen dan ook met recht zeggen 
dat de basis van ons werk in Rotterdam is gelegd 
in de stad Cuzco, hoog in het Andesgebergte 
van Peru. En die verbondenheid zal altijd 
blijven bestaan. Ook nu nog worden ervaringen 
uitgewisseld tussen Peru en Nederland.

Een aantal jaar geleden zette Liesbeth de stap 
om permanent in Peru te gaan wonen: ze richtte 
– samen met haar man Pavel – Pachachaca op in 
Calca. Pachachaca is veel in één: een gezinshuis 
waar 12 kinderen die uit een zeer onveilige 
thuissituatie komen op een veilige plek kunnen 
opgroeien, een gemeenschapshuis voor de arme 
families in de stad, een plek die huiswerkbegeleiding 
biedt aan kinderen  in de omgeving en van 
waaruit ambulante hulpverlening plaatsvindt aan 
gezinnen die dat nodig hebben. Pachachaca is 
een belangrijke spil in de gemeenschap, waar vele 
kinderen en gezinnen steun en hulp van krijgen. 

In deze tijden van corona is Pachachaca nog veel 
belangrijker geworden voor de mensen in Calca. Het 
virus zorgt er namelijk voor dat veel Peruanen hun 
werk niet meer kunnen doen (velen werken op straat 
en door de lockdown moet men binnen blijven) en bij 
gebrek aan een sociaal vangnet resulteert dit in geen 
geld voor de woning, voor eten of voor medicijnen. Het 
is een schrijnende situatie die vooralsnog verergert; in 
Peru worden dagelijks 8.000 tot 10.000 (gedurende 
de maand augustus) nieuwe besmettingen geteld en 
de aantallen stijgen nog altijd met de week. Op dit 
moment gaan er per uur 22 mensen dood aan de 
gevolgen van corona. Hoe langer dit voortduurt, hoe 
meer mensen zullen overlijden en niet alleen omdat ze 
het virus hebben, maar om wat het virus betekent voor 
de samenleving. 

Liesbeth en haar man Pavel en alle anderen die 
bij Pachachaca werken, zetten zich in voor de 
gemeenschap en helpen de mensen om te overleven. 
Zo ontvangen meer dan 80 gezinnen uit de omgeving 
wekelijks een voedselpakket, krijgen gezinnen die in 
extreme situaties leven extra (maatschappelijke) hulp, 
is er een campagne gerealiseerd voor slachtoffers van 
huiselijk geweld en is er een moestuin in de maak, die 
ervoor zal zorgen dat gezinnen die in extreme armoede 
leven zelfstandig in hun voedsel kunnen voorzien.

Liesbeth (2e van links) en Pavel (midden)



In gesprek met Liesbeth over Peru en Pachachaca

‘Het gaat écht om overleven’
Liesbeth, kun je ons wat meer vertellen over de stand van zaken in Peru?
Het gaat helaas helemaal niet goed hier. Elke dag zijn er 8.000 tot 10.000 nieuwe besmettingen; de ziekenhuizen 
zijn vol, ze vallen eigenlijk om en kunnen de mensen niet meer helpen. Je ziet Peruanen ziek in de straten liggen, 
sommigen worden zelfs dood gevonden. In de ziekenhuizen worden geen nieuwe mensen meer behandeld. Voor 
de mensen die al eerder in het ziekenhuis terecht kwamen, zijn er nauwelijks bedden. Hierdoor worden ernstig 
zieke mensen in grote aantallen bij elkaar in plastic stoeltjes gezet en moeten ze een zuurstoftank met elkaar 
delen, als deze al voorhanden is. Vooral in drukke steden zoals Lima en Cuzco is de situatie een ware hel.

De lockdown is in een land 
als Peru extra ingrijpend, 
omdat een groot deel van de 
bevolking geen vaste baan 
heeft. De meeste mensen 
zijn zogenaamde dagloners, 
die door de lockdown direct 
geen inkomen meer kunnen 
genereren. De economie is 
van de ene op de andere dag 
compleet op slot geraakt. 
De regering heeft nog een 
poging gewaagd om een 
steunmaatregel in te voeren, 
maar 80% van de Peruanen 
heeft geen bankrekening, 
waardoor zich lange rijen 
vormden bij de banken om een 
cheque te innen. En het wrange 
is, hier hebben mensen elkaar 
massaal besmet. 

In onze regio was het tot voor 
kort best rustig, maar sinds 
een paar weken mochten 
mensen in Peru weer reizen 
(de lockdown was tijdelijk 
opgeheven) en je zag dat 
mensen naar gebieden trokken 
waar het minder gevaarlijk was, 
waar er minder mensen wonen. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat 
de situatie ook in onze regio is 
verergerd. Inmiddels zijn ook in 
Cuzco, de hoofdstad van onze 
regio, de besmettingen enorm 
gestegen en is er ook hier geen 
plek meer in de ziekenhuizen. 
Het aantal beschikbare 
beademingsapparaten is een 
handvol en over IC-capaciteit 
kunnen ze hier slechts dromen. 
Sinds september is er een 
nieuwe lockdown ingevoerd 
voor het hele land en de 
gevolgen van deze lockdown zijn 
hier meer en meer merkbaar. 
We houden ons hart vast voor 
wat er nog komen gaat.



Voedselpakketten worden samengesteld

Welke gevolgen van de lockdown zijn op dit moment zichtbaar in Calca? 
De lockdown is zeer streng; je mag echt niet naar buiten. En dat heeft grote gevolgen. Veel mensen verkopen 
producten op straat en als ze niet werken, is er nul inkomen. We zien dat mensen die lang geen inkomsten 
hebben, grote problemen hebben en die zijn bij lange na niet over.  Ze kunnen geen eten kopen, geen medicijnen, 
sommigen zijn daar zelfs door overleden. De scholen zullen heel het jaar gesloten blijven en kinderen in de armste 
wijken krijgen dit jaar gewoon geen onderwijs omdat ze geen smartphone en al helemaal geen laptop hebben of 
omdat ouders weer de straat op moeten om te werken en hen dus niet kunnen ondersteunen. Ook ontstaat er 
enorm veel stress, en dat veroorzaakt in vele gezinnen huiselijk geweld. 

Het wrange is ook nog: het virus is door de lockdown totaal niet ingedamd, maar de gevolgen van de maatregelen 
zijn wel rampzalig. We zitten dus in een enorme rotsituatie, waarvan we niet weten hoe en wanneer het eindigt, 
het land en de regio worden in een paar weken tijd tientallen jaren teruggeworpen, lijkt wel. Peru was zich de 
laatste jaren aardig aan het ontworstelen van het predicaat ontwikkelingsland, maar dat lijkt het in rap tempo 
weer te zijn geworden. 

Wat doet Pachachaca in deze tijd? 
Vanuit onze reguliere activiteiten hebben we contact 
met kwetsbare gezinnen en gelukkig hebben veel 
anderen ons nu ook kunnen vinden. Elke week halen 
80 gezinnen een voedselpakket bij ons op, die we 
betalen vanuit donaties die we krijgen, onder andere 
uit Nederland. Deze pakketten met eten en drinken 
en eens per maand ook shampoo en zeep, zijn voor 
vele gezinnen het enige aan boodschappen dat ze 
ontvangen. 

Tegelijkertijd hebben we een team van sociaal werkers, 
die zich normaal gesproken bezig houden met de 
gezinnen die we begeleiden, maar op dit moment gaan 
ze ook de gemeenschap in. 

Ze zoeken contact met de meest kritische gevallen; 
gezinnen waar mensen ziek zijn, waarvan de 
woonomstandigheden bijna niet menswaardig zijn, 
waar er fysieke of mentale klachten zijn, waar men het 
water aan de lippen staat. Ze bieden een luisterend oor, 
want de mensen zijn vooral wanhopig, moedeloos en 
vaak zelfs depressief. Er wordt met ze gesproken over 
wat ze nog wel kunnen doen. Een van onze werkers is 
een homeopathisch arts en zij vertelt welke planten en 
kruiden in de omgeving geplukt kunnen worden om te 
eten of die leed kunnen verzachten of geneeskrachtig 
zijn. Eigenlijk doen we een oproep op het talent van 
de mensen; hun talent om te kunnen overleven. Want 
daar gaat het inmiddels om: deze crisis overleven.



Hoe kunnen wij helpen?
De situatie is nijpend. We kunnen de gezinnen in onze regio momenteel 
nog voedselpakketten bieden tot en met eind september, daarna zijn 
onze financiële middelen op. We doen ons best om zoveel mogelijk 
nieuwe ondersteuning in te zamelen, binnen en buiten Nederland. 
De mensen die de voedselpakketten komen halen, zijn echt volledig 
afhankelijk van ons. En hun situaties zijn erbarmelijk, dat kun je 
hieronder lezen. Dus mochten er mensen zijn die wat kunnen missen 
voor zeer hulpbehoevende mensen ruim 10.000 kilometer verderop, 
dan is dat - meer dan ooit - ontzettend welkom en kunnen we weer 
even vooruit om de mensen verder te helpen met overleven. 

We hebben inmiddels een sponsor bereid gevonden die de bedragen 
die we (hopelijk) nog gaan binnenhalen zal verdubbelen tot een 
maximum van € 2.500. Dat is een mooie stimulans! We hopen dat we 
in de komende weken met onze actie ervoor kunnen zorgen dat we in 
ieder geval tot het eind van dit jaar de mensen in Peru kunnen blijven 
ondersteunen. En hopelijk helpen veel mensen hier een handje aan 
mee! 

Onder vermelding van ‘gift Pachachaca’ kunnen 
donaties worden overgemaakt op de rekening 
van Stichting Mano: NL81INGB0004644474. 

De ontvangen bijdragen worden voor 100%  
besteed aan de gezinnen. Met € 5.000 kunnen we 
een hele maand aan zo’n 75 gezinnen, bestaande 
uit ongeveer 300 volwassenen en kinderen, 
wekelijks een voedselpakket geven. Dit is 
omgerekend € 15 per gezin per week of € 3,75 per 
persoon per week.

Scan hier de QR-code en 
doe een gift voor Peru

https://www.stichtingmano.nl/doneren/peru/


Aan het woord 

Gezinnen in crisis
Pavel, mede-oprichter van Pachachaca en partner van Liesbeth, zocht de gezinnen en mensen op die van 
Pachachaca een voedselpakket ontvangen en in hele droevige situaties leven. Van een aantal gezinnen 
schreef hij de verhalen op. Je leest ze hieronder. 

Mevrouw Ceferina Vargas
Voordat de lockdown in Peru begon, werkte 
mevrouw Ceferina Vargas op straat om 
verschillende producten zoals mais te 
verkopen. Haar man werkte als bouwvakker. 
Samen hadden ze voldoende geld om te 
voorzien in hun dagelijkse boodschappen en 
konden ze de medicijnen die hun zoon José 
Miguel (16 jaar) nodig heeft, betalen. Hij werd 
geboren met een hersenverlamming en op 
twaalfjarige leeftijd begonnen de aanvallen. 
Het geneesmiddel Valprax helpt José Miguel 
om aanvallen te voorkomen. Sinds de start 
van de lockdown kunnen zijn ouders hem 
dit medicijn niet meer dagelijks toedienen. 
Ook kunnen ze hem niet naar de stad Cusco 
brengen voor zijn behandelingen. Ze vertelden 
dat ze een plastic teil gebruiken om hem te 
vervoeren, omdat hij geen geschikte rolstoel 
heeft. Om deze maanden te overleven, moest 
mevrouw Ceferina haar jaarlijkse maisoogst 
voor de helft van de prijs verkopen. Haar man 
kan tot op heden niet werken.

Ceferina en José Miguel

Naast José Miguel heeft het echtpaar nog drie dochters. Ze 
wonen allemaal in de Chimpa Calca-gemeenschap in een zeer 
kleine ruimte. De overheid is geheel afwezig in de gemeenschap: 
er zijn geen scholen of ziekenhuizen en geen van de kinderen 
kan dit jaar naar school. Ze hebben geen mogelijkheden om 
te studeren. José Miguel slaapt met zijn moeder in hetzelfde 
bed om te voorkomen dat hij ´s nachts valt als gevolg van de 
aanvallen. Nu de winter in Peru is aangebroken, is de kans om 
ziek te worden groot en neemt de bezorgdheid van dit gezin of 
ze wel kunnen overleven toe.  



Mevrouw Micaela Lizaraso
Mevrouw Micaela Lizaraso (62) woont samen met haar 
twee kinderen en haar kleindochter. Ze is weefster en 
voordat de lockdown begon verkocht ze haar stoffen 
op verschillende markten en braderieën. Aangezien 
alle toeristische activiteiten zijn gestopt, kon ze haar 
werk niet voortzetten. Nu verkoopt ze brandhout en 
dat is niet genoeg om te eten en de huur te betalen. 
Haar zoon Marcos (16 jaar) is blind en dit maakt de 
situatie van dit gezin nog precairder. In de afgelopen 
maanden heeft Micaela schulden opgebouwd bij 
mensen die geld lenen met een rente van wel 50% en 
ze is erg overstuur omdat ze geen duidelijkheid heeft 
over haar nabije toekomst.

Mevrouw Valentina Jumpire 
Mevrouw Valentina Jumpire (57) huilt. Ze huilt 
wanhopig omdat haar 25-jarige zoon ver weg 
is en niet naar huis kan komen vanwege de 
uitgeroepen noodtoestand. Valentina huilt omdat 
er geen fatsoenlijk werk is. Ze moest daarom een 
zeer slecht betaald baantje aannemen, namelijk 
maïs ontvellen in een maïsveld ver van huis. 
Elke dag vertrekt ze heel vroeg van huis, om 
twaalf uur te werken, vaak zonder lunch voor 
een vergoeding van € 2,50. Ze huilt omdat ze 
uitgebuit wordt, maar geen andere keus heeft. 
Mevrouw Valentina wast soms ook kleding van 
andere gezinnen, dit doet ze met de hand. Ze 
vertelt ons dat haar zieke buurvrouw diezelfde 
dag aan haar heeft gevraagd de kleren van haar 
familie te wassen. Ze kan niet wachten tot haar 
kansen op werk verbeteren en haar zoon snel 
naar huis kan komen. 

Haar andere, 24-jarige zoon Adam verloor enkele 
maanden geleden zijn baan en gaat soms met 
Valentina mee naar het maisveld. Hij zou graag 
meer willen werken, maar er is veel concurrentie. 
Elke dag komen honderden mensen ’s morgens 
heel vroeg bijeen om te strijden om die € 2,50 
per dag.

Micaela en 
haar familie

Valentina

Zijn zus Silvia (22) is een alleenstaande moeder en zorgt 
voor haar zoon Alex (8) en helpt hem met zijn huiswerk. 
Gelukkig heeft ze een smartphone en kan ze het huiswerk 
ontvangen dat de leraren sturen. Dit kan echter alleen 
wanneer ze geld heeft om haar saldo op te waarderen. Het 
is natuurlijk nooit mogelijk om het huiswerk uit te printen, 
want dat kost veel geld. Soms is het huiswerk van haar 
zoon erg moeilijk en wordt ze moe van het helpen. 



Meneer Avalina Cano en mevrouw Cristina Farfán

Mevrouw Cristina Farfán (62) en meneer Avelino Cano (67) zijn de ouders van Alan (20). Ze verzamelen plastic 
flessen en verkopen deze door aan kleine bedrijfjes die kruidenthee verkopen. Voor hun werk moeten zij de straat 
op om in het afval naar flessen te zoeken die hergebruikt kunnen worden. De volgende stap is om de flessen 
een week in bleekwater te weken, ze na het spoelen, te drogen en te verkopen. Cristina en Avelino wonen in het 
centrum van Calca. Dit gebied is cultureel erfgoed en wordt beschermd door het Ministerie van Cultuur. Over het 
algemeen vind je hier de beste huizen van Calca met alle basisvoorzieningen, maar de familie van Alan leeft in 
omstandigheden die niets te maken hebben met dit beeld. Zijn ouders wonen in een donkere kamer en ze moeten 
hun deur naar de straat openen om daglicht binnen te krijgen. Met een teil met water moeten ze de straat op om 
hun gezicht en handen te wassen. Er zijn dus geen ramen, en wanneer we vragen waarom ze geen ramen maken 
om daglicht binnen te laten, antwoorden ze unaniem dat een raam de kamer nog kouder zou maken dan hij al is. 
Zo wisselen ze het daglicht in voor een iets minder koude nacht. 

Avalina en Cristina

Alan

Zoon Alan woont twintig meter van zijn ouders vandaan, 
letterlijk in een steeg tussen twee grote huizen. 
Het meeste van zijn spullen staat in de doorgang, 
die minder dan een meter breed is. Daar heeft hij 
zijn kleren hangen en hier vind je ook een kleine 
geïmproviseerde keuken die werkt op brandhout. Aan 
de muren hangen spullen, er staan potten op de vloer, 
emmers water, vuilnis en natte kleren. Ze leiden naar 
een klein hok: zijn slaapkamer. Het bed, een houten 
plank met doorgesleten matras neemt bijna alle 
ruimte in beslag. Aan de muur heeft hij verschillende 
religieuze afbeeldingen hangen, foto’s van school en 
herinneringen aan betere tijden, vertelt hij. Alan heeft 
wél een raam. Glimlachend vertelt hij dat hij van zijn 
raam houdt en dat hij, zelfs als het ‘s nachts erg koud is, 
de lucht kan zien en in zijn verbeelding kan vliegen. Zo 
wisselt hij een warmere kamer in voor de vrijheid om 
uit het raam te kijken en daglicht te ontvangen. 

Wil je meer gezinnen leren kennen? Klik hier om hun bijzondere verhalen  te lezen.

https://www.stichtingmano.nl/wp-content/uploads/Artikel-over-de-situatie-in-Calca-juli20.pdf


De moestuin van Mujer Nueva
Pachachaca doet veel meer dan we in deze Mano Messenger kunnen vertellen. Zo heeft de 
stichting een campagne gerealiseerd voor slachtoffers van huiselijk geweld, een projectgroep 
opgezet waarmee ze samen met de inwoners huisjes opknappen van andere Peruanen en het 
meest recente project is het realiseren van een moestuin en bakkerij: Mujer Nueva. Dit vrouwen 
empowerment project zal de meest kwetsbare gezinnen helpen om zelfstandig in hun voedsel te 
voorzien. En dat is nodig, nu de mensen moeten opkrabbelen uit hun erbarmelijke omstandigheden 
en een inkomen vaak nog ver te zoeken is. Liesbeth vertelt over deze mooie voorziening.

‘Omdat de gezinnen op lange termijn niet afhankelijk 
kunnen blijven van onze hulp, zijn we bezig met het 
opzetten van een moestuin. De ruimte is al gevonden, 
ook hebben zich al 35 vrouwen aangemeld. Om 
ervoor te zorgen dat de moestuin echt iets van 
henzelf wordt, is het belangrijk om dit project goed 
aan te pakken, met serieuze trainingen en een goed 
programma. De vrouwen werken inmiddels hard aan 
het gereedmaken van een grote centrale moestuin 
en de inrichting van een grote keuken waar zij hun 
eigen bedrijfje kunnen starten. We richten ons op 
de gezinnen die het meest zijn getroffen door de 
crisis, veelal gezinnen die voor corona ook al aan het 
worstelen waren en leefden in extreme armoede. 

Naast de centrale moestuin zullen de vrouwen ook 
hun eigen minimoestuin thuis inrichten. We beginnen 
met tien pilotgezinnen die zelf plantenbakken zullen 
maken en vullen. Vooraf krijgen de gezinnen een 
training over hoe ze planten het beste kunnen 
verzorgen, hoe ze stekjes maken en hoe ze ervoor 
kunnen zorgen dat ze niet steeds opnieuw moeten 
investeren in zaden, maar hoe ze zelf kunnen 
zorgen voor een doorlopende voedselvoorziening. 
Daarnaast krijgen ze een cursus waarin ze leren om 
gezonde maaltijden te bereiden met de groenten 
uit de tuin en een receptenboekje in hun eigen taal. 
Tegelijkertijd zullen de gezinnen verantwoordelijk zijn 
voor het onderhouden van de grote, gezamenlijke 
moestuin en het verzorgen van die groenten en de 
kruiden.

Ook hebben we inmiddels een ambachtelijke oven gebouwd, zodat er brood gebakken kan worden. We moeten 
hiermee nog even wachten, aangezien we dankzij de nieuwe lockdown niet aan de daarvoor benodigde apparatuur 
kunnen komen (dit moet uit gebieden komen die nu vanwege corona niet toegankelijk zijn). Zodra we de apparatuur 
binnen hebben, kunnen we beginnen met broodbakken en kunnen we zelf pasta gaan maken. Op deze manier 
creëren we werk voor de inwoners en hebben ze ook altijd een minimale voedselvoorziening, bestaande uit groente, 
kruiden, brood en pasta.’

Zodra de 10 pilotgezinnen voldoende ervaringen hebben 
opgedaan, zal elk gezin twee andere gezinnen trainen in 
het gebruik van de moestuin en helpen zij hen ook met 
het inrichten van hun minimoestuin thuis. Op die manier 
bereiken we in korte tijd 35 gezinnen. Als de moestuin zo’n 
succes wordt als we hopen, zullen we ook deze gezinnen 
trainen in het helpen opzetten van moestuinen van andere 
gezinnen, zodat een grote groep kwetsbare gezinnen 
ietsje minder kwetsbaar en meer zelfstandig wordt. Een 
mooie ‘pay it forward’ methode waarbij mensen leren van 
elkaar. 



In het zonnetje
In elke editie van de Mano Messenger wordt een bijzonder persoon in het zonnetje gezet. Iemand die iets fijns 
of opmerkelijks doet voor een ander. Deze keer zet Liesbeth een hele lieve en gulle donateur in het zonnetje: 
Marijke. Dankzij haar steun heeft Pachachaca de afgelopen maanden tientallen gezinnen kunnen voorzien van 
voedselpakketten.   

“We hebben de afgelopen maanden kunnen rekenen al op veel vrienden, 
familie en andere betrokkenen die de voedselhulp vanuit Pachachaca 
mogelijk hebben gemaakt. Het is echt hartverwarmend om te ervaren dat 
zoveel mensen zich echt betrokken voelen en iets voor ons willen betekenen. 
Zonder al jullie steun, zouden veel gezinnen niet hebben weten te overleven. 
Letterlijk. 

Hoewel we iedereen natuurlijk heel erg dankbaar zijn, willen we een iemand 
in het bijzonder in het zonnetje zetten; Marijke. Marijke is de moeder van 
Saskia, een goede vriendin van de oprichters van Pachachaca, en zij is heel 
erg betrokken bij Pachachaca. Ondanks, of misschien wel dankzij, het feit dat 
haar eigen leven ook niet altijd makkelijk is geweest, heeft zij een enorm groot 
hart voor andere mensen, mensen die in moeilijke omstandigheden leven, 
ook al leven deze mensen aan de andere kant van de wereld. Dankzij haar 
betrokkenheid is Marijke altijd goed op de hoogte van alle activiteiten die 
wij hier realiseren, maar ook van het reilen en zeilen binnen het gezinshuis 
en hoe het met alle kinderen gaat. Ze is eigenlijk een soort suikertante op 
afstand. 

Marijke

 Wist-u-dat…
• We sinds de lockdown 25 weken geleden begonnen 

is, reeds 2000 voedselpakketten hebben uitgedeeld?
• Daardoor 300 volwassenen en kinderen wekelijks 

voldoende te eten hebben gehad, maar ook 
psychische en educatieve ondersteuning hebben 
ontvangen?

• We bovendien aan 125 Venezolaanse vluchtelingen 
dekens hebben uitgedeeld?

• De kinderen die bij Pachachaca wonen 
elke week hebben geholpen bij het 
samenstellen en uitdelen van de 
voedselpakketten?

• De gezinnen elke week helpen in de 
moestuin, met het maken van schoenen 
en kleding en het repareren van fietsen 
in ruil voor de hulp die zij ontvangen?

Pachachaca heeft al meerdere keren mogen 
rekenen op een hele gulle gift van Marijke. Maar 
dit keer was haar gift wel een enorm bijzondere: 
dankzij Marijke hebben we de afgelopen maanden 
echt heel veel gezinnen kunnen helpen met 
voedselpakketten, dekens en medicijnen. Zoals 
jullie kunnen lezen in de verhalen over de gezinnen 
die wij ondersteunen, was deze hulp heel hard 
nodig en voor veel gezinnen zelfs de enige manier 
om te overleven. We vinden het dan ook erg 
bijzonder dat Marijke van zo’n grote afstand zo’n 
grenzeloos vertrouwen heeft in wat we hier doen en 
zo betrokken is bij de gezinnen hier. We willen haar 
dan ook heel erg bedanken, namens Pachachaca, 
maar vooral namens de vele gezinnen die dankzij 
haar een sprankje hoop hebben ervaren in deze 
moeilijke tijden. Voor hen is het een klein wonder 
dat een onbekende vrouw aan de andere kant van 
de wereld met hen meeleeft en laat voelen dat ze 
er niet alleen voor staan.”

“Jeetje, van deze woorden krijg ik helemaal 
kippenvel. Ik heb heel veel respect voor 

Liesbeth en haar man en hoe ze zich 
inzetten voor de mensen en kinderen in 
Peru. Ze dragen de verantwoordelijkheid 

voor al die gezinnen in deze moeilijke 
tijden; daar heb ik enorm veel bewondering 
voor. Ik vind het ook heel fijn om te horen 
dat mijn donaties zo goed terecht komen. 

Dat vind ik het mooie aan doneren aan 
Pachachaca: je weet zeker dat je geld 

goed wordt besteed. Ik ben blij dat ik heb 
kunnen helpen, want ze hebben alle beetjes 
nodig. Ik wist natuurlijk al waar ik het voor 
deed; voor het helpen van de kinderen en 

gezinnen, maar dat ik dan ook nog zo’n 
hartverwarmend bedankje krijg… dan weet 

ik helemaal waar ik het voor doe!” 
- Marijke



Help mee
Sinds de start van de lockdown op 16 maart 
heeft Pachachaca, mede dankzij jullie steun, 
wekelijks voedselpaketten uitgedeeld aan 
80 gezinnen; 300 grootouders, ouders en 
kinderen, zoals mevrouw Ceferina, mevrouw 
Micaela, mevrouw Valentina en Alan die de 
lockdown zonder onze hulp niet hadden 
kunnen overleven.
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Steun ons werk door 
een donatie over te 
maken op de rekening 
van Stichting Mano: 

NL81INGB0004644474

Onder vermelding 
van ‘gift Pachachaca’. 

Aangezien het aantal besmettingen als gevolg 
van Covid-19 nog steeds ernstig is, is er in Peru 
opnieuw een landelijke lockdown afgekondigd. 
Dit heeft dramatische gevolgen voor de meest 
kwetsbare bevolking. De ongelijkheid in 
inkomens is drastisch toegenomen, het Bruto 
Nationaal Product is al met 13% gekrompen 
en de armoede is met 50% gestegen. Hierdoor 
neemt Peru de trieste derde plaats in van 
landen waarvan de economie en dus de 
kwetsbare bevolking het ergst getroffen is. 
Dat betekent dat mevrouw Ceferina, mevrouw 
Micaela, mevrouw Valentina en Alan ook de 
komende tijd weinig kansen zullen hebben om 
hun situatie te verbeteren. 

Aangezien de meeste gezinnen nog steeds 
niet aan het werk kunnen en het dus zonder 
inkomsten moeten stellen, ziet hun toekomst 
er niet hoopvol uit. De ziekenhuizen zijn 
overvol, als gevolg van de crisis is er geen werk, 
overheidssubsidies komen niet bij de meest 
ernstig getroffen gezinnen terecht en er is geen 
zicht op structurele maatregelen vanuit de 
overheid om de crisis te ontstijgen. 

We zijn daarom hard bezig om met de 35 
gezinnen in de meest kwetsbare situaties te 
werken aan meer zelfvoorziening voor wat 
betreft de meest basis voedselbenodigdheden. 
Helaas zullen we het project niet volledig 
kunnen opstarten zolang het gehele land zich 
nog in een lockdown bevindt. 

Bij Pachachaca maken we ons daarom ernstige 
zorgen. We hebben nog genoeg geld om de 
gezinnen tot het einde van september te helpen 
met voedselpakketten. Daarna is het geld op. 

We kunnen de gezinnen die van ons afhankelijk zijn niet 
in de kou laten staan. We hebben binnen enkele weken  
€ 5.000 nodig om de gezinnen die zich in extreme armoede 
bevinden, nog een maand te voorzien van voedsel. Dat 
zijn bijna 300 volwassenen en kinderen die we met jouw 
steun kunnen helpen. Die we helpen overleven. Alle beetjes 
helpen. Al stort je maar €15; hiervan kan precies een gezin 
van vier personen een week lang eten. Helpen jullie ons mee 
om de voedselhulp voor de meest kwetsbare gezinnen voort 
te kunnen zetten?

Scan hier de QR-
code en doe een 
gift voor Peru

https://www.stichtingmano.nl/doneren/peru/

