
JANUARI 2016 – Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru        
                                                                                                                                                              
Beste ,  
 
Zoals elk jaar, informeren wij al onze vrienden/vriendinnen in januari over het afgelopen jaar. 2015 was 
voor StOI een mooi en goed jaar. We ‘vierden’ ons vijfjarig bestaan, met o.a. de succesvol verlopen 
tweede StOI-dag op 26 september in Ede. We hebben ons eerste grote project met een partner (Edukans) 
afgerond en belangrijke stappen gezet voor een vervolgproject i.s.m. Kentalis. Daarvoor gaan we 
binnenkort op zoek naar financiering, een fikse uitdaging. Financieel staan we er gezond voor, maar een 
groot project als dit kunnen we alleen uitvoeren met steun van onze eigen donateurs. Mogen we daarom 
ook in 2016 rekenen op jouw/jullie bijdrage in de vorm van een donatie? Dank alvast. 
 
Wat heeft StOI in 2015 gerealiseerd? StOI werkt, samen met haar Peruaanse zusterorganisatie 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 2015 op deze terreinen geboekt? We noemen hieronder een paar kerncijfers. 
 
Onderwijs 
Kinderen van 0-6 jaar - diagnostiek en logopedie: 443 lesuren individuele spraaktherapie door 3 
logopedisten aan 24 kinderen, 71 leerkrachten op 2 gespecialiseerde bijscholingscursussen. 
Kinderen van 6-12 jaar: basisschool - gebarentaal en integratie: 461 lesuren gebarentaal door 1 instructeur 
op 17 kleuter- en lagere scholen, 71 leerkrachten op 2 gespecialiseerde bijscholingscursussen 
Jongeren van 12-18 jaar: middelbare school - kennis en zelfvertrouwen: 1.130 lesuren vertaalsessies door 3 
gebarentolken aan 5 dove leerlingen op twee middelbare scholen, 345 uur vrijwillige gebarentaallessen aan 
docenten op 2 middelbare scholen, 549 lesuren huiswerkbegeleiding rekenen en wiskunde. 
 
Emancipatie 
Sportief bezig zijn is een goede manier om elkaar beter te leren kennen en van daaruit samen op te trekken. 
Zo zijn we betrokken bij de organisatie van voetbalwedstrijden, maar ook bij de oprichting van een 
vereniging van doven in Cajamarca. De dovengemeenschap wordt zo sterker, een goede ontwikkeling.  

Werk 
Werkende jongeren (18 jaar en ouder) - inkomen en zelfredzaamheid: 6 studiebeurzen voor technisch 
onderwijs, 1 begeleiding registratie onroerend goed, 80 uur.  

           

Onderwijs....                                                       emancipatie ......                     en werk!                     De 3 prioriteiten van StOI!

        
Hoe is de 2015-opbrengst van ruim 37.000 euro tot stand gekomen?  
Het aantal vrienden in Nederland is in 2015 weer opgelopen tot 91 (2014: 76). De gemiddelde bijdrage per 
vriend bedraagt circa 50 euro (2014: 60 euro). Het totaalbedrag aan vriendendonaties bedroeg in 2015 net 
als vorig jaar ongeveer 4.500 euro. De opbrengst uit acties was dit jaar ruim 3.500 euro. Denk hierbij aan 
donaties van een voedselgroep en de opbrengst van de twee StOI-dagen. Ook de Sinterklaasworkshop van 
Babygebaren en de acties van Studievereniging Ipso Facto hebben mooie bedragen opgebracht. Er zijn ook 
enkele grotere donateurs die in 2015 samen 8.150 euro hebben gedoneerd. De jarenlange steun van de 



Protestantse Gemeenschap in Edam en Volendam is ook in 2015 gecontinueerd met een bijdrage van ruim 
2.100 euro voor StOI. Daarnaast ontvingen we een donatie van een van onze vrienden van 6.000 euro. 
De allergrootste bijdragen in 2015 kwamen van twee grote fondsen. Impulsis/Edukans financierde in 2014 
en 2015 voor 33% ons project 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 2015 ontvingen wij net als in 2014 
een bedrag van 7.000 euro van Impulsis/Edukans. Tenslotte hebben we voor het tweede jaar op rij een 
bedrag van 14.000 ontvangen van het Global Durability Fund, een stichting die gelden ter beschikking stelt 
aan organisaties die zich op duurzame wijze inzetten voor een betere wereld. Iedereen: muchas gracias! 
 
Prijs voor sociaal ondernemerschap 
Begin december reisden Pim en Luz Marina af naar Lima waar de Heladeria Holanda van het ministerie van 
Werkgelegenheid in de categorie kleinbedrijf een eerste prijs ontving voor het promoten van 
gelijkwaardigheid tussen man en vrouw op de werkvloer, non-discriminatie wegens geloof, ras, geslacht of 
handicap en het toegankelijk maken van de arbeidsmarkt voor kansarme groepen. Het was de minister zelf 
die het bijbehorende getuigschrift uitreikte tijdens een officiële ceremonie in Lima op 10 december. In totaal 
werden vijftig bedrijven gehuldigd voor hun inzet op dit gebied. Hoewel er geen geldbedrag aan de prijs was 
verbonden, laat dit in ieder geval zien dat de overheid in Peru sociaal ondernemerschap belangrijk vindt.  
 

     
   Pedro aan het werk   Greiscy en haar        Pedro met een groepje middelbare scholieren,   Pim & Luz Marina, samen met Luz Milen,  
   ... met Greiscy             trotse vader              bezig met woordenschatuitbreiding                     nichtje van Luz Marina 

 
Maak even kennis met …. Greiscy 
Greiscy is elf en doof. Ze is het vierde en jongste kind in het gezin van vader Luis Victor en moeder Irene uit 
Cajamarca. Haar twee broers en zus zijn met 35, 32 en 22 jaar een stuk ouder. Greiscy kwam met acht 
maanden ter wereld. Ze bleek een zorgenkindje. Vader Luis Victor heeft Greiscy drie maanden als een 
kangoeroe op zijn buik gedragen om aan te sterken. Greiscy bleek een open gehemelte te hebben waarvoor 
ze moest worden geopereerd. Ze kon geen vast voedsel verdragen en heeft enkele jaren sondevoeding 
gehad. Ondanks de vele opnames in het ziekenhuis, werd daar niet ontdekt dat Greiscy doof is. Daar 
kwamen de ouders zelf achter toen ze al drie jaar oud was.   
Op zoek naar informatie over doofheid en gebarentaal, kwamen de ouders op het spoor van de Asociación 
Holanda/StOI. We zijn inmiddels jaren verder en Greiscy heeft grote sprongen gemaakt. Ze zit in de vierde 
klas van een gewone basisschool en krijgt extra ondersteuning waar mogelijk. Ze heeft horende en dove 
vriendinnen waar ze mee speelt. Haar ouders hebben een gebarentaalcursus gevolgd en kunnen goed met 
haar communiceren. De hoop is nu gevestigd op een tweede operatie die het aangezicht van Greiscy verder 
verbetert. De Asociación Holanda/StOI helpt hierbij. 

Kentalis International 
Nu het project met Edukans is afgerond, staat StOI open voor een nieuw project. Dat gaat zeer waarschijnlijk 
i.s.m. Kentalis plaatsvinden, Nederlands grootste organisatie op het gebied van onderzoek, zorg en 
onderwijs aan mensen met beperkingen in horen en communiceren. Kentalis heeft inmiddels de intentie 
uitgesproken met StOI samen aan een projectaanvraag te gaan werken. Voor de financiering hiervan zullen 
aparte fondsen moeten worden gevonden. Het komende half jaar worden deze plannen verder uitgewerkt. 
Er gaat zeker een mooi project uit ontstaan. Julia van Grinsven kwam zeer onder de indruk uit Cajamarca 
terug. Ze omschrijft Pim en Luz Marina als ‘agents of change’ en dat mag gerust als een compliment worden 
beschouwd!     



 
 
Sociaal jaarverslag en website  
Sinds 2014 maakt StOI naast een financieel ook een sociaal jaarverslag. Op onze in 2015 geheel vernieuwde 
website vind je deze informatie terug. Streven is het sociaal jaarverslag over 2015 in maart 2016 gereed te 
hebben.  
 
 

Steun JIJ StOI in 2016? 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’s. StOI 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: Yvette Lentink, Frank Heijster, Joep Heijster, Jeroen Jansen, Lisanne Houkes. 

http://www.gelijkekansenperu.nl/

