Samenvattiirg van de projecten en campagnes:

Kleuterschool Las Hormiguitas
Las Hormiguitas is inmiddels een bekend project voor het
ontwikkelingswerk Meijel. ln het afgelopen jaar zijn ze moeten verhuizen
naar een nieuwe locatie, wat uiteraard de nodige kosten met zich mee
heeft gebracht. Onder andere hebben wij met de donaties wasbakken
kunnen laten maken. Doordat er wasbakken met stromend water zijn
kunnen de kinderen hun handen wassen en tanden poetsen tijdens
schooltijd. Ook hebben we een printer aangeschaft, die veelvuldig
gebruikt wordt voor het maken van werkbladen voor de kinderen. De
ouders hebben een het begin van het schooljaar een wrokshop gevolgd en
tot slot hebben we met donaties een poppenhoek en bouwhoek kunnen
inrichten in de kleuterschool. Dit is iets wat nog erg nieuw is in Peru. De
meeste scholen werken met klaskikaal lesgeven, waar de kinderen de hele
dag op een stoel zitten. Het doet mij erg goed om te zien dat er in
Hormiguitas de manier van lesgeven moderner wordt.
Kleuterschool Wawacha
Wawacha is een kleuterschool die helemaal wordt gerund door donaties.
Met de donaties uit Meijel hebben we twee verschillende workshops voor
ouders kunnen geven in het afgelopen schooljaar. Tijdens deze workshops
krijgen de ouders meer inzicht in het gedrag van hun kinderen en kunnen
ze hun kinderen beter begeleiden en opvoeden.

Kleuter- en basisschool in Marangani
Tandartscampagne
Zoals elk jaar is een groot gedeelte van de donaties gegaan naar de

jaarlijkste tandartsworkshop. De Dentamigos zijn afgelopen herfst naar
het dorp Marangani gegaan. Dit dorp is gelegen op de weg naar de jungle
en de mensen hebben het niet makkelijk. De tandartsen hebben ruim l-25
kinderen kunnen behandelen en voorlichting gegeven over het poetsen
van de tanden.

Living Heart,Peru
Living Heart Peru is een organisatie die nog niet eerder een donatie vanuit
Meijel heeft ontvangen. Deze stichting zet zich in voor kinderen in de
hooglanden voor Peru door het bouwen van groentekassen zodat er op
deze hoogte ook groenten verbouwt kunnen worden, wat zorgt voor een
gevarieerder eetpatroon voor de kinderen. Wij hebben zaden kunnen
kopen voor verschillende dorpen. Living Heart zal van een deel van de
donatie ook nog een medische campagne doen, waarbij ze met enkele
doktoren de kinderen in het dorp een medische check geven.
Remar- Kindertehuis
Tot slot is er een kleine donatie gegaan naar het kindertehuis Remar. Zij
zijn in het afgelopen jaar verhuisd en wij hebben kunnen helpen met
kleine klussen en verbouwingen aan het nieuwe gebouw.
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