
JANUARI	  2014	  -‐	  Aan	  alle	  vrienden/vriendinnen	  van	  de	  Stichting	  Gelijke	  Kansen	  Peru 
 
Twee	  keer	  per	  jaar	  ontvang	  je	  van	  ons	  een	  nieuwsbrief	  waarin	  we	  kort	  verslag	  doen	  van	  de	  activiteiten	  van	  
de	  Stichting	  Oportunidades	  Iguales	  (StOI)	  ofwel	  Stichting	  Gelijke	  Kansen	  Peru.	  We	  zijn	  inmiddels	  vier	  jaar	  
actief	  voor	  de	  dovengemeenschap	  in	  noord-‐Peru	  en	  hebben	  net	  de	  balans	  opgemaakt	  over	  2013.	  Samen	  
hebben	  we	  het	  afgelopen	  jaar	  ruim	  12.000	  euro	  opgehaald.	  Sinds	  de	  start	  van	  StOI	  in	  2010	  gaat	  het	  om	  een	  
bedrag	  van	  bijna	  50.000	  euro.	  Met	  dit	  geld	  hebben	  Pim	  en	  Luz	  Marina	  heel	  veel	  kunnen	  doen	  om	  doven	  in	  
Peru	  een	  beter	  bestaan	  te	  geven.	  	  
 
Hoe	  is	  de	  2013-‐opbrengst	  van	  12.000	  euro	  tot	  stand	  gekomen?	  In	  ons	  vierde	  jaar	  zagen	  we	  het	  aantal	  
vrienden	  iets	  teruglopen	  van	  104	  naar	  83.	  De	  gemiddelde	  bijdrage	  per	  vriend	  steeg	  echter	  van	  gemiddeld	  41	  
euro	  naar	  55	  euro.	  Daar	  zijn	  veel	  bedragen	  bij	  van	  20	  tot	  50	  euro,	  maar	  soms	  ook	  uitschieters	  van	  een	  paar	  
honderd	  tot	  wel	  1000	  euro.	  Het	  bedrag	  uit	  donaties	  van	  vrienden	  steeg	  hierdoor	  licht	  tot	  bijna	  4.600	  euro.	  Ook	  
in	  2012	  hebben	  sommige	  vrienden	  de	  opbrengst	  van	  een	  feest	  of	  jubileum	  in	  z’n	  geheel	  aan	  StOI	  geschonken.	  
Enkele	  voorbeelden:	  een	  accountant	  gaat	  met	  (vroeg)pensioen	  en	  vraagt	  iedereen	  op	  zijn	  afscheidsfeest	  om	  
een	  bijdrage	  voor	  StOI.	  Het	  levert	  een	  bedrag	  op	  van	  niet	  minder	  dan	  3.000	  euro.	  Een	  familie	  viert	  een	  40-‐jarige	  
bruiloft	  en	  geeft	  als	  ‘cadeau’	  700	  euro	  aan	  StOI.	  Een	  actie	  van	  een	  basisschool,	  donaties	  van	  een	  voedselgroep	  
en	  een	  werkgroep	  Latijns-‐Amerika	  leveren	  bedragen	  op	  van	  200	  tot	  500	  euro.	  Geweldig	  allemaal!	  In	  totaal	  
haalden	  we	  bijna	  4.700	  euro	  op	  uit	  diverse	  acties.	  Daarnaast	  zijn	  er	  enkele	  grotere	  donateurs.	  Naast	  de	  
Protestantse	  Gemeenschap	  in	  Edam	  en	  Volendam	  die	  opnieuw	  ruim	  2.300	  euro	  voor	  StOI	  opzij	  zette,	  
ontvangen	  we	  al	  vele	  jaren	  een	  anonieme	  gift	  van	  zo’n	  500	  euro	  per	  jaar.	  De	  ‘grotere’	  donateurs	  waren	  
daarmee	  in	  2013	  goed	  voor	  ruim	  2.800	  euro.	  	  
	  
Omdat	  we	  als	  stichting	  heel	  weinig	  onkosten	  hebben,	  maken	  we	  het	  grootste	  deel	  van	  wat	  we	  ophalen	  
rechtstreeks	  over	  aan	  onze	  Peruaanse	  zusterstichting	  Asociación	  Holanda.	  Daarnaast	  hebben	  we	  inmiddels	  een	  
reservepotje.	  In	  2014	  gaan	  we	  actief	  stappen	  zetten	  op	  weg	  naar	  meer	  projectmatige	  ondersteuning	  van	  onze	  
activiteiten.	  Op	  onze	  website	  lees	  je	  er	  meer	  over.	  	  

	   	   	   	  
 
Waar	  is	  het	  geld	  in	  2013	  aan	  besteed?	   
StOI	  heeft	  drie	  belangrijke	  doelstellingen:	  1.	  Goed	  onderwijs	  voor	  dove	  kinderen.	  2.	  Het	  creëren	  van	  werk	  voor	  
dove	  jongeren.	  3.	  Doven	  helpen	  te	  emanciperen	  d.m.v.	  voorlichting	  en	  scholing.	  Enkele	  activiteiten	  uit	  2013:	  	  
	  
Onderwijs:	  

-‐ Spraaklessen	  voor	  de	  allerkleinsten	  door	  drie	  gespecialiseerde	  logopedisten	  om	  liplezen	  te	  helpen	  
introduceren.	  
Aantal	  kinderen	  jonger	  dan	  7	  jaar	  met	  spraaktherapie	   	  	  15	  
Aantal	  logopedisten	   	  	  	  	  3	  
Aantal	  uur	  les	  gefinancierd	  door	  StOI	   372	  

-‐ Een	  uur	  per	  week	  les	  in	  gebarentaal	  van	  Pedro	  op	  lagere	  scholen.	  Dove	  én	  horende	  kinderen	  leren	  zo	  
met	  elkaar	  communiceren.	  
Aantal	  lagere	  scholen	   	  	  12	  
Aantal	  betrokken	  leerkrachten	   	  	  16	  
Aantal	  dove	  kinderen	  op	  lagere	  scholen	   	  	  26	  
Aantal	  horende	  kinderen	  op	  lagere	  scholen	   480	  

-‐ We	  bieden	  wekelijks	  ook	  gebarentaalles	  aan	  via	  ons	  Dovenontmoetingscentrum	  in	  2	  niveaugroepen.	  	  
Gemiddelde	  opkomst	  woensdagmiddagcursus	   	  	  50	  
Medeleerlingen	  op	  woensdagmiddagcursus	   	  	  18	  
Jongeren	  op	  middelbare	  scholen	  en	  zaterdagcursus	   	  	  	  	  5	  



	  
	  
Werk:	  

-‐ Er	  komen	  steeds	  meer	  bedrijven	  die	  doven	  in	  dienst	  nemen.	  	  	  
Aantal	  bedrijven	  waar	  doven	  werken	   	  	  10	  
Aantal	  werkende	  doven	   	  	  39	  

	  
Emancipatie:	  

-‐ We	  werken	  aan	  uitbreiding	  van	  de	  organisatie	  en	  het	  kweken	  van	  meer	  begrip	  in	  de	  samenleving.	  	  	  
Familieleden	  van	  doven	  actief	  als	  vrijwilligers	   	  	  15	  
Kinderen	  met	  potentie	  voor	  tolk-‐vertaler	   	  	  	  	  3	  

	  
De	  voorlichtingsfilm	  Manos	  que	  hablan	  -‐Handen	  die	  spreken-‐	  die	  we	  in	  2012	  hebben	  gemaakt	  en	  die	  ook	  in	  
Peru	  heel	  veel	  is	  vertoond,	  geeft	  een	  goed	  beeld	  van	  waar	  StOI	  mee	  bezig	  is.	  Op	  onze	  website	  vind	  je	  een	  link	  
om	  hem	  te	  bekijken.	  Zeker	  de	  moeite	  waard!	  	  	  	  	  	  	  	  

StOI	  nu	  ook	  op	  Facebook	  StOI	  is	  inmiddels	  ook	  actief	  op	  Facebook.	  	  
Kijk	  op	  www.facebook.com/#!/GelijkeKansenPeru	  voor	  recente	  info.	  	  
Surf	  eens	  naar	  deze	  pagina,	  ’like’	  hem	  en	  stuur	  ‘m	  daarna	  door	  naar	  	  
een	  vriend(in)/bekende,	  familielid	  van	  wie	  je	  zelf	  denkt:	  die	  vindt	  dat	  	  
vast	  ook	  leuk.	  Het	  mooiste	  is	  natuurlijk	  als	  deze	  persoon	  tevens	  vriend	  	  
wil	  worden	  door	  minimaal	  €	  20,-‐	  voor	  StOI	  op	  jaarbasis	  bij	  te	  dragen.	  	  	  	  	  
	  
ANBI-‐status	  
Sinds	  2013	  beschikt	  StOI	  over	  de	  ANBI-‐status.	  Belangrijk	  voor	  onze	  	  
vrienden	  en	  donateurs	  omdat	  alle	  giften	  aan	  StOI	  daarmee	  belastingaftrekbaar	  zijn.	  	  
	  
Hoe	  verder	  in	  2014?	  We	  hopen	  uiteraard	  dat	  je	  in	  2014	  ons	  initiatief	  opnieuw	  financieel	  steunt.	  Je	  bent	  al	  
vriend(in)	  van	  onze	  stichting	  bij	  storting	  van	  minimaal	  20	  euro	  op	  bankrekening	  NL	  74	  ABNA	  057.98.37.777	  
t.n.v.	  Stichting	  Oportunidades	  Iguales	  te	  Amstenrade.	  Extra	  giften	  zijn	  natuurlijk	  altijd	  welkom.	  En	  je	  helpt	  
ons	  ook	  als	  je	  anderen	  over	  StOI	  vertelt	  of	  deze	  mail	  doorstuurt.	  Op	  onze	  website	  www.gelijkekansenperu.nl	  
vind	  je	  meer	  informatie	  en	  veel	  foto’s.	  Hartelijk	  dank	  alvast	  voor	  je	  support.	  

StOI	  (Stichting	  Oportunidades	  Iguales	  ofwel	  Gelijke	  Kansen)	  is	  een	  project	  van	  Pim	  Heijster,	  zijn	  vrouw	  Luz	  
Marina	  Benzunce	  en	  enkele	  betrokken	  vrienden	  en	  familieleden	  in	  Nederland.	  Pim	  en	  Luz	  Marina	  hebben	  in	  
Cajamarca,	  Noord-‐Peru,	  een	  succesvol	  bedrijf	  in	  duurzaam	  ijs	  (fabriek,	  een	  achttal	  verkooppunten).	  De	  
werknemers	  zijn	  veelal	  alleenstaande	  jonge	  moeders	  en	  doven.	  Inmiddels	  is	  er	  zoveel	  affiniteit	  en	  ervaring	  dat	  
we	  ons	  door	  middel	  van	  StOI	  nu	  richten	  op	  het	  verbeteren	  van	  de	  positie	  van	  doven	  in	  het	  noorden	  van	  Peru.	  
Er	  valt	  op	  dat	  vlak	  veel	  te	  doen,	  want	  doven	  hebben	  het	  in	  Peru	  niet	  makkelijk.	  	  
	  
In	  2013	  zijn	  drie	  bestuursleden,	  uiteraard	  op	  eigen	  kosten,	  in	  Cajamarca	  geweest	  waar	  zij	  met	  eigen	  ogen	  
hebben	  gezien	  wat	  er	  voor	  doven	  wordt	  gedaan.	  Een	  verslag	  hierover	  lees	  je	  op	  de	  website.	  	  	  	  	  
	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
Dank	  voor	  je	  steun,	  mede	  namens	  de	  dovengemeenschap	  in	  Cajamarca.	   
Bestuur	  Stichting	  Gelijke	  Kansen	  Peru:	  Pim	  Heijster,	  Joep	  Heijster,	  Frank	  Heijster,	  Jeroen	  Jansen,	  Yvette	  Lentink,	  
Lisanne	  Houkes,	  bijgestaan	  door	  Nathalie	  Alberts. 	  	  	  


