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April 2021 

Geachte donateurs, 

Deze brief is allereerst bedoeld om u allen te bedanken. Vorig jaar hoorden we van de grote 
problemen van de Elim school in Peru als gevolg van de wereldwijde corona pandemie. Ouders 
konden het schoolgeld niet meer opbrengen en veel kinderen konden geen online lessen volgen. In 
overleg met het schoolbestuur hebben we besloten snel actie te voeren voor zoveel mogelijk 
beurzen voor kinderen. Ik heb toen het bedrag van 35.000 Euro durven noemen, omdat dat ongeveer 
nodig zou zijn om de school uit de brand te helpen. Dankzij u allen is dat ook gehaald!!!!! Het zou niet 
gelukt zijn zonder de diaconie van de Hervormde Gemeente te Voorthuizen, die het bedrag dat hier 
binnenkwam verdubbelde, de diaconie van de Hervormde Gemeente te Loenen aan de Vecht, die al 
jarenlang de school steunt en de Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk , waar we tweemaal per 
jaar voor dit doel mogen collecteren.  We zijn zo blij dat dankzij allerlei gulle gevers de school verder 
kan en dit schooljaar op 1 maart toch hoopvol begonnen is. De brief die we ontvingen van de 
kerkenraad van de Elim-gemeente 
(waar de school onder valt) met 
verantwoording over  hoe het geld is 
besteed, eindigt zo: “We danken 
onze barmhartige God voor wat Hij u 
allen in het hart gaf en bidden dat Hij 
u in zijn onbegrensde goedheid zal 
zegenen voor deze daad van 
gehoorzaamheid”. 

Begin december hebben we een 
bedrag van 10.000 dollar kunnen 
overmaken, waardoor het schooljaar 
toch nog zonder enorme schulden  is 
afgesloten. Voor dit nieuwe 
schooljaar hebben we 36.000 dollar kunnen overmaken, waarvan 28.000 is besteed om voor dit hele 
schooljaar 236 van de 700 schoolkinderen een (gedeeltelijke) beurs te geven. Voor 5600 dollar heeft 
men 30 tablets gekocht om zo gezinnen te helpen met het online volgen van lessen. Als men 
maandelijks een gedeelte afbetaalt, wordt deze tablet zo hun eigendom. Ja, want online lessen gaan 
dit schooljaar nog gewoon door. De kinderen zitten al meer dan een jaar thuis. Peru wordt hard 
getroffen door corona en bij de vaccinatie gaan daar de belangrijke mensen voor… 

Dat personeel en kinderen dan toch hoopvol zijn in deze vaak trieste situatie vind ik bijzonder. Het 
personeel gaat dit jaar 10 % minder verdienen, maar toch sturen ze een filmpje op om ons te 
bedanken. U kunt dit filmpje bekijken door op de beeldfoto onderaan de brief te klikken, of anders 
op uw computer/tablet of mobiele telefoon (met MP4 optie), via de link: https://bit.ly/39Uqwp9  

Een juffrouw van groep 3 schrijft: Broeders en zusters van de PCOP, er is een nieuwe klas geopend 
want het aantal leerlingen voor groep 3 is gegroeid. Dat komt omdat een aantal ouders hun kind toch 
weer bij ons wilde inschrijven omdat ze gezien hebben hoe we het afgelopen jaar gewerkt hebben. De 
school is voor mij een plek waar we de kinderen kunnen helpen, waar ze leren begrijpen, de nodige 
kennis opdoen en waar het woord van God in hun harten gezaaid mag worden. MARTHA EVELYN 
RESURRECCION VARGAS 
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We hopen van harte dat het zal lukken dit schooljaar. Als meer gezinnen door ziekte of 
werkeloosheid in de problemen komen, zal de school 
ook die kinderen willen helpen met een beurs. En wat 
verlangen juist deze kinderen om  weer gewoon naar 
school mogen. Op dat moment is er wel een 
vervangend dak nodig voor de kapel/aula. Er liggen 
golfplaten op, waar gaten in zitten. Daar wil men het 
restbedrag aan besteden en ook het geld wat terug 
komt van de tablets.                                                                       

Daarom hopen we dat u ons wilt blijven steunen. Zodat 
we te hulp kunnen schieten als het toch allemaal 
tegenvalt. Met het doel dat de school daar een klein 
lichtje mag zijn in die grauwe werkelijkheid. En als wij 
delen van het vele wat we hebben ontvangen, zijn we 
toch alleen maar gehoorzaam?  

Tenslotte willen we u graag laten weten dat ons bestuur 
weer voltallig is. Conny Moerdijk, die met haar gezin 
jarenlang in Peru gewoond en gewerkt heeft kent de 
situatie en de school van dichtbij. Als pedagoge was zij 

destijds betrokken bij het schoolbestuur en we zijn dankbaar dat zij de lege plaats van Harm Visscher 
heeft willen opvullen en het contact met de leiding van de school op zich heeft genomen. Doordat de 
taal, het land en de situatie haar bekend zijn heeft ze die rol snel opgepakt. In de moeilijke situatie 
waarin de school verkeerde was dat ook voor hen een bemoediging na hun verdriet over het 
overlijden van hermano (broeder) Harm Visscher.  

 

Namens leerlingen, onderwijzend personeel en ons PCOP bestuur groeten we u hartelijk!  

Conny Moerdijk, Gerrit Jansen en Jannet Smelt. 

 


