
 

Zoals jullie weten bevindt Alpaca-Ranch zich in het Groningse dorp Mee-
den, dit valt onder de gemeente Menterwolde. Gedurende 1 augustus t/m 

12 september gaan de MenterAweken van start. In deze 
periode zijn culturele bezienswaardigheden te bezichtigen 
en zijn er diverse activiteiten voor jong en oud in Menter-
wolde. Ook Alpaca-Ranch is benaderd  om hieraan deel te 
nemen. Omdat onze alpaca’s voor velen een bezienswaar-
digheid is willen we graag de menterwolmers laten genieten 
van deze kleine kameelachtigen. Maar niet alleen de inwo-
ners van onze gemeente zijn welkom, alle bezoekers aan 
onze gemeente kunnen deelnemen aan de activiteiten van 
de MenterAweken. 
Zie ook: www.menteraroute.nl  
 

Op zaterdag 8 augustus zal Alpaca-Ranch een tweetal excursies organise-
ren voor allen die geïnteresseerd zijn. Normaal gesproken vragen we 
hiervoor een kleine vergoeding omdat we toch met regelmaat groepen 
ontvangen. Alléén 8 augustus a.s. is deelname aan de excursie gra-
tis. De 1e excursie is om 10.30 uur en de 2e om 15.00 uur. Een vrijwillige 
bijdrage is natuurlijk welkom. De totale opbrengsten van die dag worden 
gedoneerd aan een goed doel. Het doel dat Alpaca-Ranch heeft gekozen 
is Quechua Benefit. Dit is een non-profit organisatie dat zich inzet voor de 
inheemse bevolking van Peru, de Quechua indianen. Deze bevolkings-
groep heeft meer dan 5000 jaar geleden de vicugna gedomesticeerd 
waaruit uiteindelijk de alpaca is voortgekomen. 
 
De Quechua indianen leven onder erbarmelijke omstandigheden in het 
hooggebergte van de Andes. Maar liefst 40% van de populatie is onder-
voed. Het sterftecijfer bij kinderen tot 10 jaar ligt op 25%. De levensver-
wachting van een volwassene is 55 jaar. Het gemiddelde jaarlijks inko-
men van een Quechua boer is €612,- Duidelijk mag zijn dat deze bevol-
kingsgroep hulp nodig heeft. Er is behoefte aan tandheelkundige en medi-
sche zorg, voedsel, kleding en scholing. Quechua Benefit is een organisa-
tie dat voorziet in deze behoeftes. De zorg is gericht op de Quechua be-
volking en dan met name de kinderen in het hooggebergte van Peru. 
Zie ook: www.quechuabenefit.org  
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Donaties voor 15 augustus storten op rekening 1265.28.284 t.n.v. 

Alpaca-Ranch te Meeden o.v.v. “Quechua Benefit” 

IBAN: NL23 RABO0126528284 

BIC: RaboNL2U 
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Heeft u niet de mogelijkheid om zaterdag 8 augustus aanwezig te zijn 
maar wilt u toch graag Quechua Benefit steunen dan heeft u de mogelijk-
heid om tot 15 augustus 2009 uw donatie te storten op rekening van Al-
paca-Ranch onder vermelding van ‘Quechua Benefit’. Wij zorgen er dan 
voor dat het totaal aan donaties in één keer wordt overgemaakt naar de 
organisatie van Quechua Benefit. Na 15 augustus kunt u uiteraard ook uw 
donaties storten, maar dan rechtstreeks naar Quechua Benefit. Dit 
kunt u doen op: http://www.quechuabenefit.org/Donate-24.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoeveel waarde hebben de donaties? 
Als voorbeeld kunnen we geven: 
 
$100 is goed voor tandheelkundige verzorging van 100 Quechua kinderen. 
 
$1000 is goed voor antibiotica voor 100 alpacafokkers gedurende de 
strenge winters op de Altiplano. Dit redt levens! 
 
Natuurlijk zijn er veel meer voorbeelden te noemen waar de organisatie 
op dit moment mee bezig is te realiseren. Dit alles kunt u beter op de 
website van Quechua Benefit zelf lezen: http://www.quechuabenefit.org/ 
 

 
 

Komt allen naar Alpaca-Ranch 
 op 8 augustus a.s. en 

 
Steun uw collega fokkers in Peru 


