JANUARI 2012 - Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru
Een nieuw jaar schept nieuwe kansen. Ook voor de dovengemeenschap in noord-Peru.
Na een super 2010 (13.000 euro opgehaald), hebben we ook in 2011 veel kunnen
realiseren in Cajamarca en omstreken (bijna 9.000 euro opgehaald). Hieronder lichten we
enkele activiteiten kort toe.
Hoe is de opbrengst in 2011 van bijna 9.000 Euro tot stand gekomen ? Dit 2e jaar maakten
81 vrienden een totaalbedrag over van 3.300 Euro, gemiddeld 41 Euro per vriend. Verder
hebben enkele ludieke acties, waaronder de opbrengst van een verjaardagsfeest van één
van de vrienden, een bedrag van 2.400 Euro opgebracht. De donaties van enkele
instellingen, waaronder de bijdragen van de Protestantse Gemeenschap in Edam en
Volendam, bedroegen bijna 3.300 Euro.

Hoe is het geld besteed? We noemen enkele highlights uit 2011:
Een groep kelners en koks rondt de opleiding af met een mooi diploma. Onder hen drie dove
vrouwelijke koks (foto rechts). Ze hebben allemaal werk (middelste foto’s). Maar ook in
andere sectoren komen doven aan de bak. Links op de foto twee magazijnmedewerkers van
een boekhandel.
Doven helpen te emanciperen d.m.v. voorlichting en scholing blijkt een effectieve manier om
hen op weg te helpen naar betaalde banen, de beste remedie tegen armoede en sociale
uitsluiting. Steeds meer werkgevers raken enthousiast en stappen over hun drempelvrees
heen. Cajamarca loopt hier in Peru voorop. In november was er een driedaagse cursus met
25 doven.
Er wordt veel tijd gestoken in het begeleiden van dove kinderen in het basisonderwijs. Pedro
is daar fulltime mee bezig. Hij heeft inmiddels een paar enthousiaste leerkrachten om zich
heen die ook helpen bij lesopbouw, het maken van materialen, etc.
Vriendenmiddag 10 juni 2012 Eens in de drie jaar zijn de initiatiefnemers van StOI, Pim
Heijster, zijn vrouw Luz Marina Benzunce, in Nederland. In mei-juni 2012 is dat ook het
geval. Het lijkt ons leuk om alle StOI-vrienden in de gelegenheid te stellen Pim en Luz Marina
te ontmoeten en uit de eerste hand te horen hoe het in Peru gaat. Op zondagmiddag 10 juni
organiseren we daarom in Ede een StOI-middag met hapjes, muziek, film en veel info.
Nadere details over de locatie volgen. U bent van harte welkom.

Hoe verder in 2012 ? We hopen uiteraard dat u in 2012 ons initiatief wederom financieel
steunt. U bent al vriend(in) van onze stichting bij storting van minimaal 20 euro op
bankrekening 57.98.37.777 t.n.v. Stichting Oportunidades Iguales te Amstenrade. Extra
giften zijn natuurlijk altijd welkom. En u helpt ons ook als u anderen over StOI vertelt of
deze mail doorstuurt. Op onze website www.gelijkekansenperu.nl vindt u meer informatie
en veel foto’s. Hartelijk dank alvast voor uw 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, meerdere 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.
Dank voor uw steun, mede namens de Cajamarcaanse dovengemeenschap.
Bestuur Stichting Gelijke Kansen Peru: Pim Heijster, Joep Heijster, Frank Heijster, Jeroen
Jansen, Wim Reinartz, bijgestaan door Yvette Lentink en Nathalie Alberts.

