
JANUARI	  2018	  –	  Aan	  alle	  vrienden/vriendinnen	  van	  de	  Stichting	  Gelijke	  Kansen	  Peru	  
	  
In	  januari	  informeren	  wij	  al	  onze	  vrienden/vriendinnen	  altijd	  over	  wat	  er	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  gebeurd	  is	  
rond	  StOI.	  Afgelopen	  november	  heeft	  Kentalis	  een	  training	  verzorgd	  in	  Cajamarca	  voor	  de	  logopedistes	  
die	  met	  de	  jonge	  dove	  kinderen	  werken.	  Deze	  training	  werd	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  het	  
Hermusfonds	  en	  Edukans.	  De	  training	  is	  weer	  een	  stap	  in	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  Asociación	  Holanda	  
en	  Kentalis,	  dé	  organisatie	  in	  Nederland	  op	  het	  gebied	  van	  onderwijs	  en	  zorg	  aan	  dove	  mensen,	  om	  de	  
situatie	  van	  doven	  in	  Peru	  te	  verbeteren.	  	  
Financieel	  staat	  StOI	  er	  goed	  voor.	  We	  hebben	  een	  behoorlijk	  aantal	  vrienden	  die	  ons	  steunen	  en	  ook	  in	  
2017	  mochten	  we	  op	  diverse	  mooie	  grotere	  giften	  rekenen.	  We	  hopen	  deze	  lijn	  in	  2018	  door	  te	  kunnen	  
trekken.	  Jouw/jullie	  bijdrage	  in	  de	  vorm	  van	  een	  donatie	  voor	  StOI	  is	  en	  blijft	  daarin	  van	  groot	  belang.	  
Beveel	  StOI	  daarom	  ook	  graag	  aan	  bij	  vrienden,	  als	  het	  zo	  te	  pas	  komt.	  Dank	  alvast.	  We	  werken	  hard	  aan	  
het	  sociaal	  jaarverslag	  over	  2017.	  Eind	  maart	  2018	  is	  dit	  gereed.	  Check	  de	  site.	  	  
	  
Wat	  heeft	  StOI	  in	  2017	  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	  2017	  op	  deze	  terreinen	  geboekt?	  We	  noemen	  hieronder	  een	  paar	  kerncijfers.	  
	  
Onderwijs	  
Kinderen	  van	  0-‐7	  jaar:	  spraaktherapie	  door	  onze	  drie	  logopedisten	  voor	  24	  kinderen	  die	  gemiddeld	  38	  
therapielessen	  volgden	  van	  50	  minuten	  (917	  lessen,	  in	  2016	  waren	  dit	  660	  lesuren);	  de	  training	  die	  twee	  
logopedistes	  van	  Kentalis	  eind	  2017	  verzorgden	  voor	  de	  logopedistes	  in	  Peru	  was	  zeer	  succesvol.	  
Kinderen	  van	  6-‐12	  jaar:	  in	  2017	  zijn	  er	  619	  lessen	  gebarentaal	  gegeven	  aan	  43	  dove	  kinderen	  en	  452	  
horende	  kinderen	  op	  basisscholen	  (in	  2016:	  504).	  Daarbij	  zijn	  nieuwe	  methodes	  en	  inzichten	  gebruikt	  die	  
Pedro	  en	  Sandra	  tijdens	  hun	  reis	  in	  2016	  naar	  Nederland	  ontdekten.	  Voor	  familieleden	  waren	  er	  op	  
woensdagen	  en	  donderdagen	  55	  lessen	  gebarentaal.	  De	  gemeente	  Cajamarca	  stelt	  hiervoor	  een	  leslokaal	  
beschikbaar	  in	  het	  oude	  gemeentehuis,	  een	  mooie	  vorm	  van	  erkenning,	  nu	  ook	  in	  contract	  vastgelegd.	  	  
Jongeren	  van	  12-‐18	  jaar:	  in	  2017	  is	  voor	  acht	  dove	  jongeren	  op	  twee	  middelbare	  scholen	  (een	  jongens-‐	  en	  
een	  meisjes	  technische	  school)	  2.570	  uur	  vertaald.	  Daarnaast	  is	  438	  uur	  wiskundebijles	  verzorgd	  en	  625	  uur	  
huiswerkbegeleiding	  rond	  andere	  onderwerpen.	  De	  vertalers	  zijn	  zes	  jongeren	  (op	  één	  na	  allemaal	  vrouwen)	  
uit	  ons	  eigen	  opleidingscircuit:	  de	  ijszaak,	  sommigen	  met	  dove	  ouders,	  partners	  of	  familieleden.	  	  
Directies,	  ouders	  en	  leerlingen	  zijn	  zeer	  tevreden	  met	  deze	  inzet.	  Er	  is	  meer	  respect	  en	  saamhorigheid	  onder	  
de	  leerlingen,	  er	  wordt	  minder	  gepest.	  De	  rapporten	  eind	  december	  2017	  van	  de	  acht	  leerlingen	  waren	  
allemaal	  positief,	  een	  doof	  meisje	  is	  zelfs	  de	  beste	  van	  de	  klas!	  
	  
Werk	  	  
Werkende	  jongeren	  (18	  jaar	  en	  ouder):	  in	  2017	  trad	  er	  een	  nieuwe	  wet	  in	  werking	  die	  bedrijven	  vanaf	  50	  
werknemers	  verplicht	  5%	  gehandicapten	  in	  dienst	  te	  nemen.	  De	  Asociación	  Holanda	  heeft	  op	  verzoek	  van	  
het	  ministerie	  van	  Werkgelegenheid	  bedrijven	  ondersteund	  die	  deze	  norm	  proberen	  te	  halen,	  door	  het	  
geven	  van	  vertalingen	  en	  cursussen	  voor	  horend	  personeel	  Zij	  leren	  zo	  beter	  omgaan	  met	  hun	  nieuwe	  
collega’s.	  Goed	  voor	  de	  contacten,	  de	  erkenning	  en	  een	  versterkt	  zelfbeeld	  van	  dove	  jongeren.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Impressies	  van	  het	  bezoek	  aan	  2	  middelbare	  scholen	  in	  Cajamarca	  in	  oktober	  2017.	   	  



Hoe	  is	  de	  2017-‐opbrengst	  van	  bijna	  49.000	  euro	  tot	  stand	  gekomen?	   
Het	  totaalbedrag	  aan	  vriendendonaties	  bedroeg	  in	  2017	  ongeveer	  6.000	  euro.	  Een	  stijging	  ten	  opzichte	  van	  
2016	  doordat	  er	  meer	  vrienden	  een	  bijdrage	  hebben	  gedaan.	  De	  gemiddelde	  donatie	  bedroeg	  80	  euro,	  net	  
als	  in	  2016.	  In	  de	  opbrengst	  uit	  acties	  is	  dit	  jaar	  een	  mooie	  donatie	  begrepen	  van	  een	  25-‐jarig	  bruiloftsfeest.	  
Er	  zijn	  ook	  enkele	  grotere	  donateurs	  die	  in	  2017	  samen	  21.500	  euro	  hebben	  gedoneerd.	  Hierin	  is	  een	  bedrag	  
opgenomen	  van	  een	  van	  onze	  vrienden	  die	  haar	  huis	  heeft	  verkocht.	  Daarnaast	  heeft	  ook	  de	  Protestantse	  
Gemeenschap	  in	  Edam	  en	  Volendam	  haar	  bijdrage	  gecontinueerd.	  Vanuit	  Edukans	  hebben	  we	  in	  2017	  het	  
eerste	  deel	  van	  een	  projectbijdrage	  mogen	  ontvangen	  van	  bijna	  20.000	  euro.	  Dit	  project	  loopt	  in	  totaal	  twee	  
jaar	  en	  in	  2018	  zullen	  we	  eenzelfde	  bedrag	  nogmaals	  mogen	  ontvangen.	  
In	  2017	  hebben	  we	  bijna	  60.000	  euro	  aan	  de	  Stichting	  in	  Peru	  overgemaakt	  om	  de	  sterk	  groeiende	  
activiteiten	  in	  Peru	  te	  kunnen	  bekostigen.	  Daardoor	  hebben	  we	  circa	  10.000	  euro	  meer	  uitgegeven	  dan	  we	  
hebben	  ontvangen,	  maar	  dat	  is	  een	  bewuste	  keuze	  geweest.	  
	  
Save	  the	  date:	  zondag	  15	  april	  -‐	  3e	  STOI-‐middag	  
In	  april	  komen	  Pim	  en	  Luz	  Marina	  weer	  naar	  Nederland.	  We	  hebben	  inmiddels	  een	  mooie	  traditie	  
opgebouwd	  om,	  wanneer	  zij	  hier	  zijn,	  een	  informatieve	  en	  gezellige	  bijeenkomst	  te	  organiseren	  in	  de	  
Gelderhorst	  te	  Ede,	  het	  enige	  bejaardentehuis	  in	  heel	  Europa	  waar	  de	  bewoners	  doof	  of	  slechthorend	  zijn.	  
Deze	  keer	  vindt	  de	  StOI-‐dag	  plaats	  op	  zondagmiddag	  15	  april	  van	  15.00	  tot	  17.30	  uur.	  Een	  uitnodiging	  met	  
het	  precieze	  programma	  volgt	  medio	  maart.	  Hoofdgasten	  zijn	  uiteraard	  Pim	  en	  Luz	  Marina	  die	  uit	  de	  eerste	  
hand	  verslag	  doen	  hoe	  het	  met	  de	  dovengemeenschap	  in	  noord-‐Peru	  gaat.	  Daaromheen	  verzorgen	  we	  
enkele	  interessante	  presentaties,	  onder	  het	  genot	  van	  een	  hapje	  en	  drankje.	  We	  rekenen	  op	  jullie	  komst.	  
	  
Bestuurswisseling	  
Eind	  2017	  heeft	  er	  een	  wisseling	  plaatsgevonden	  in	  het	  StOI-‐bestuur:	  Lisanne	  Houkes,	  algemeen	  bestuurslid	  
stopt	  met	  haar	  bestuurswerk	  voor	  StOI.	  Hoewel	  ze	  StOI	  nog	  steeds	  een	  warm	  hart	  toedraagt,	  is	  
bestuurswerk	  niet	  echt	  haar	  ding,	  legde	  ze	  uit.	  Ze	  blijft	  zeker	  vriendin	  van	  StOI	  en	  beschikbaar	  voor	  
projecten.	  We	  danken	  Lisanne	  heel	  erg	  voor	  haar	  inzet	  de	  afgelopen	  jaren	  en	  houden	  contact.	  	  
Gelukkig	  hebben	  we	  meteen	  een	  opvolger	  gevonden	  in	  de	  persoon	  van	  Julia	  van	  Grinsven.	  Julia	  werkte	  tot	  
medio	  2017	  als	  projectcoördinator	  bij	  Kentalis	  International	  en	  heeft	  vanuit	  die	  achtergrond	  het	  project	  in	  
Peru	  leren	  kennen.	  Julia	  beschikt	  over	  veel	  kennis	  over	  onderwijs	  en	  zorg	  aan	  dove	  kinderen.	  Nu	  ze	  met	  
pensioen	  is,	  treedt	  ze	  met	  plezier	  en	  vol	  overtuiging	  toe	  tot	  het	  StOI-‐bestuur.	  We	  zijn	  heel	  bij	  met	  haar	  
komst	  en	  kunnen	  veel	  profijt	  hebben	  van	  haar	  kennis	  en	  ervaring.	  
	  
Steun	  JIJ	  StOI	  in	  2018?	  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	  nieuwsbrief	  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	  belasting	  aftrekbaar	  worden.	  	  
	  
	  

	  
	  
Dank	  voor	  je	  steun,	  mede	  namens	  de	  dovengemeenschap	  in	  Cajamarca.	  	  
Bestuur	  Stichting	  Gelijke	  Kansen	  Peru:	  Yvette	  Lentink,	  Julia	  van	  Grinsven,	  Frank	  Heijster,	  Joep	  Heijster,	  Jeroen	  Jansen.	  


