JANUARI 2015 - Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru
Beste ,
Een nieuw jaar, tijd voor de halfjaarlijkse StOI-nieuwsbrief. StOI bestaat inmiddels vijf jaar en we hebben
daarin veel bereikt. In een aparte brief met een symbolische attentie komen we hier binnenkort op terug.
2014 was een absoluut topjaar met een opbrengst van bijna 30.000 euro. Dit komt hoofdzakelijk omdat we
meer met projectmatige ondersteuning van onze dovenactiviteiten zijn gaan werken. We willen graag verder
op deze weg, maar blijven daarvoor absoluut ook afhankelijk van de individuele bijdragen van jullie, de
vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru. We hopen daarom dat jullie ons ook in 2015
willen steunen met een mooie donatie. Dank alvast.
Wat heeft StOI in 2014 gerealiseerd? StOI werkt, samen met haar Peruaanse zusterstichting Asociación
Holanda aan drie belangrijke doelstellingen: 1. Goed onderwijs voor dove kinderen in de regio Cajamarca. 2.
Doven helpen te emanciperen d.m.v. voorlichting en scholing. 3. Het creëren van werk voor dove jongeren.
Welke vooruitgang is er in 2014 op deze terreinen geboekt? We benoemen enkele belangrijke punten:
Onderwijs
We hebben drie logopedisten die gemiddeld negen uur per week oefeningen doen met zo’n twintig kinderen
onder de zeven jaar. Onze instructeurs Pedro en Anita hebben samen 360 uur lesgegeven op vijftien
verschillende horende basisscholen, met een of meerdere dove kinderen in de klas. Bij een gemiddelde
klasgrootte van 28 leerlingen betekent dit dat er wekelijks ruim 500 horende kinderen gedurende minimaal één
uur gebarentaal hebben geleerd. Al deze inzet bevordert de integratie en onderlinge communicatie tussen
doven en horenden en het verschaft dove kinderen kennis en een beter zelfvertrouwen/zelfbeeld.
We bieden wekelijks ook gebarentaalles aan via ons Dovenontmoetingscentrum in twee niveaugroepen. Daar
maken inmiddels meer dan vijftig belangstellenden gebruik van, vooral ook familieleden van dove kinderen.
De dove leerlingen op de midelbare school hebben vooral behoefte aan huiswerkbegeleiding. Vakken als
communicatie en geschiedenis gaan vaak langs ze heen. We willen in 2015 met een aantal vrijwilligers voor tien
middelbare scholieren huiswerkbegeleiding gaan organiseren.
Emancipatie
Iedere vrijdagavond, na sluitingstijd, zit de ijszaak op het centrale plein in Cajamarca vol met zo’n dertig
mensen die druk aan het gebaren zijn. Wekelijks is er een thema waarover informatie wordt verstrekt. Het
actuele nieuws wordt becommentarieerd en er worden onderling veel ervaringen uitgewisseld. Deze avonden
zijn uitgegroeid tot een echt platform voor doven onderling. Afgelopen jaar was er ook een cursus Excel en een
reeks avonden over betere voeding voor kleine kinderen. Ook zijn er uitstapjes georganiseerd naar
nabijgelegen toeristische attracties om elkaar beter te leren kennen en samen te sporten. De kosten worden
voornamelijk gedragen door de jongeren zelf.
Werk
De werkgevers die met doven werken, zijn over het algemeen tevreden over hun inzet. Er zijn twee
kaasbedrijven die samen inmiddels tien dove werknemers in dienst hebben. Het werk is fysiek redelijk zwaar,
dus zo af en toe zoeken mensen ook elders werk. Gelukkig zijn er ook doe-het-zelf zaken, autowasplaatsen,
boekhandels en een enkel restaurant waar ondertussen doven werken. Voor bedrijfsvergaderingen en
communicatiestoornissen met andere werknemers worden we regelmatig gebeld om te vertalen en te
bemiddelen. In totaal zijn er op dit moment zo’n 25 doven in Cajamarca aan het werk.

Hoe is de 2014-opbrengst van bijna 30.000 euro tot stand gekomen?
Het aantal vrienden in Nederland liep in 2014 iets verder terug tot 76 (2013: 83). De gemiddelde bijdrage per
vriend steeg daarentegen van 55 euro (2013) naar 60 euro in 2014. Er zijn veel bedragen bij van 20 tot 50 euro,
maar soms ook uitschieters van een paar honderd tot wel 1000 euro. Het totaalbedrag vriendendonaties
bedroeg in 2014 ruim 4.500 euro. De opbrengst uit acties was dit jaar ruim 1.100 euro. Denk hierbij aan
verjaardagen waar mensen als ‘cadeau’ geld vroegen voor StOI. Maar ook een actie op een basisschool,
donaties van een voedselgroep en een werkgroep Latijns-Amerika leverden bedragen op van 200 tot 500 euro.
Er zijn ook 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 2014 goed voor 2.750 euro.
De allergrootste bijdragen in 2014 kwamen van twee grote fondsen. Impulsis/Edukans financiert in 2014 en
2015 voor 33% een project van ons: Beter onderwijs voor dove jongeren in Cajamarca. Dit betekent nog altijd
dat wij -beter gezegd: jullie als vrienden- 67% van dit project zelf betalen. In 2014 ontvingen wij zo 7.000 euro
van Impulsis/Edukans, in 2015 volgt een zelfde bedrag, als wij het project goed uitvoeren en daarover
rapporteren. We zijn heel blij met deze ondersteuning, het project is volop in uitvoering.
Eind 2014 hoorden we dat StOI een eenmalig bedrag van 28.000 euro ontvangt van het Global Durability Fund,
een stichting die financiële middelen ter beschikking stelt aan organisaties die zich op duurzame wijze inzetten
voor een betere wereld. StOI verdeelt het bedrag over twee jaar, zodat wij ook voor 2015 al een aantal
projecten zeker kunnen uitvoeren.
Betekent dit nu dat we jullie steun minder hard nodig hebben? Zeker niet! Er is behoefte aan veel support en
onderwijsmateriaal om de doven in Cajamarca werkelijk vooruit te helpen. Natuurlijk kunnen we nu meer,
omdat het goed gaat met onze stichting, maar de nood is en blijft hoog. Blijf ons daarom alsjeblieft steunen.
Ontwikkelingssamenwerking anno 2015 gaat heel nadrukkelijk uit van een sterke eigen basis, ook in financieel
opzicht. Jullie, de vrienden/vriendinnen van StOI zijn het fundament waarop wij ons werk kunnen doen.
Activiteiten 2015 Er staan voor dit jaar veel activiteiten en projecten op stapel:
- Het onderwijsproject met Impulsis/Edukans ronden we rond de zomer af. Dit betekent overigens niet
dat deze activiteiten daarna stoppen. Integendeel, we gaan er zeker mee door, maar wellicht met iets
andere accenten.
- We zijn serieus in gesprek met Kentalis, Nederlandse grootste organisatie op het gebied van
onderzoek, zorg en onderwijs aan mensen met beperkingen in horen en communiceren. Kentalis heeft
aangeboden ons project graag te willen ondersteunen door de inzet van trainers en deskundigen. We
zijn momenteel een plan aan het uitwerken waarin de samenwerking met Kentalis nader vorm krijgt.
- Voorbereiding 2 e StOI-dag. Noteer alvast in jullie agenda’s: zondagmiddag 27 september is er een 2e
StOI-dag, wederom op de Gelderhorst in Ede. Pim en Luz Marina zijn in september in Nederland, een
uitgelezen moment om elkaar weer eens te ontmoeten, live bij te praten en te horen hoe het er in
Peru voor staat. We zorgen voor een informatief en aantrekkelijk programma, zorg dat je erbij bent!
- Nieuwe website: onze website is aan vervanging toe, we weten het. Er wordt aan gewerkt!
Steun JIJ StOI in 2015? We hopen uiteraard dat je StOI in 2015 opnieuw financieel steunt. Je bent al
vriend(in) van onze stichting door storting van minimaal 20 euro op bankrekening NL 74 ABNA 057.98.37.777
t.n.v. StOI 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’sStOI beschikt over de ANBI-status, waarmee giften aan StOI belastingaftrekbaar worden.
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. Kijk voor meer info op www.gelijkekansenperu.nl.

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.

