Urpi Sonqocha
Peru Urpi Sonqocha
De kinderen van Urpi Sonqocha dienen te groeien en te ontwikkelen als alle andere kinderen van hun
leeftijd. Daarom helpt de Stichting LAMP kinderen in Peru. In 2013 begon dit met 2 kinderen, namelijk
Nena en Ulan. In 2014 wordt dit uitgebreid met nog 2 kinderen.
Dit betekent helpen in hun voeding, onderwijs, ontwikkeling, kortom in hun toekomst. Dit gebeurt
middels een maandelijkse donatie van twee keer 20 euro.
Actuele ontwikkelingen Nena:
Nena doet het goed in het project. Ze komt iedere dag met haar broer Ulan en haar 2 grote zussen
(Magaly en Gladis) naar het project. Haar zussen en broer zorgen goed voor haar en zijn altijd zeer
bezorgd. Soms komen de 4 kinderen te laat aan in het project; Nena is dan vaak de schuldige. Haar
mama wil dat ze proper naar het project gaat en dat haar haren gekamd worden. Maar Nena vindt het
niet leuk als er iemand haar haren kamt…dus dat kan wel even duren voor ze dit toelaat…
Nena oefent nu vooral op de kleuren, vormen, groot/klein, boven/onder,… Ze krijgt iedere dag 1
werkblaadje en nadien oefent ze met educatief spelmateriaal. Nena gaat nog steeds niet naar school,
waardoor ze het ook moeilijk vindt om zich lange tijd te concentreren op haar taakje. Nena is zeer snel
afgeleid door de andere kinderen rondom haar.
In de volgende oudervergadering (die we iedere maand organiseren) gaan we met de ouders van Nena
praten om hen aan te moedigen om Nena in te schrijven in een kleuterschool. Er zijn in Peru 2
verschillende soorten kleuterscholen: 1 soort wordt georganiseerd vanuit de overheid en de anderen
zijn vanuit privé-initiatief. Nena zou nu (midden in het schooljaar) enkel terecht kunnen in de privéschooltjes. We hopen echt dat de ouders van Nena het nut van de kleuterschool gaan inzien en Nena
snel zullen inschrijven.
Nena is nu een beetje ziek, toch blijft ze elke dag naar het project komen. We vermoeden dat het griep
is. Alle kinderen die naar het project komen hebben niet de kans om naar de dokter te gaan en
medicatie te krijgen als ze ziek zijn. Vaak krijgen de kinderen natuurlijk middeltjes om weer beter te
worden.
Actuele ontwikkelingen Ulan:
Ulan maakt het goed in het project en op school. We merken bij Ulan een duidelijke verbetering van de
orde in zijn schriften. Deze verbetering komt er waarschijnlijk doordat we zeer kritisch optraden. Als een
pagina in zijn schrift niet in orde was, werd deze pagina eruit gescheurd en moest hij alles opnieuw
overschrijven. Dat extra werk vond hij absoluut niet leuk, maar het heeft ook zijn vruchten afgeworpen.
Nu heeft Ulan 2 weken vakantie en dus geen huiswerk. Gedurende deze periode kunnen we in het
project extra oefenen met Ulan op de maaltafels. De automatisering hiervan vraagt veel tijd en moeite
en op school wordt hier ook niet veel op geoefend (dit gegeven zien we bij bijna alle kinderen van Urpi
Sonqocha).
Sinds Ulan heeft deelgenomen aan het leesgroepje is zijn zin voor lezen enorm toegenomen. Hij vindt
het nu geweldig om na het eten te mogen voorlezen voor alle andere kinderen en de begeleiding. Hij
leest nog niet enorm vlot, maar wel correct. Hij vindt het ook grappig om zijn zinnen uit te spreken met
een gekke intonatie, hij moet dan gecorrigeerd worden want anders zou hij dat altijd doen.

Het eten dat Ulan krijgt in het project vindt hij altijd heel lekker. Hij is ook altijd heel dankbaar hiervoor,
want thuis bij Ulan is er niet zo’n gevarieerd menu.
Soms durft Ulan met zijn tafelgenootjes tijdens het eten het al eens bont te maken, maar als Ulan er op
gewezen wordt om stil en rustig te zijn doet hij dit ook.

