
JULI 2011 - Beste vriend(in) van de Stichting Gelijke Kansen Peru, 

Tijd voor ons halfjaarlijks nieuwsbericht. Het gaat goed met onze stichting en onze inzet voor de 
dovengemeenschap in noord-Peru. Er is veel gebeurd in de eerste helft van 2011. 

 

 
 
We noemen hier enkele highlights: 
juli - Peru - een groep kelners en koks rondt de opleiding af met een mooi diploma. Onder hen drie 
dove vrouwelijke koks. Ze hebben allemaal werk.  

juni - NL - volkomen onverwacht krijgen we een bericht van een vriendin die samen met een vriend 
voor hun beider 50-ste verjaardag maar even 1285 euro hebben ingezameld, voor de stichting. Wow!!  

juni - Peru - Pim stuurt een mooi bericht over de succesvolle begeleiding van een doof jongetje 
waardoor hij op school minder wordt gepest. Alle kleine beetjes helpen. 

juni - NL - de 3e collecte in de kerk in Edam op 12 juni levert 270 euro op én lekkere ijsjes na afloop 
van de dienst. Een Nederlands echtpaar laat weten dat we ook dit jaar op 1.000 euro support voor 
StOI mogen rekenen. Chapeau! 

mei - NL - herinneringsmail gestuurd naar 33 vrienden die in 2010 wel, maar in 2011 nog geen 
bijdrage hebben gestort. Dat werkt. Veel mensen storten alsnog. Onze teller staat inmiddels op 80 
vrienden in 2011. 

februari - NL - na hun ruime steun in 2010, wil de Kerkgemeente Edam ook in 2011 StOI financieel 
steunen. Op twee zondagen in februari geeft het StOI-bestuur voor een goed gevulde kerk uitleg over 
wat er gebeurt in Peru, met daarna collectes. Dat levert veel geld op.  

Zie voor meer info over al onze acties in Peru en in Nederland: www.gelijkekansenperu.nl . Onze 
site is geheel bijgewerkt en over bovenstaande nieuwsberichten is meer achtergrondinformatie 
opgenomen. Ook is er weer beeldmateriaal opgenomen dat we hebben ontvangen van Pim en Luz 
Marina. We wensen jullie veel leesplezier. 
 

 
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 zeker niet makkelijk. 
 

In 2010, -het 1
e
 StOI-jaar- haalden we onverwachts 13.000 euro op. Dit jaar zetten we in op 8.500 

euro aan inkomsten en donaties voor de Peruaanse activiteiten. We liggen daarin redelijk op schema, 
maar zijn blij met elke donatie of vorm van support. 
 

Je wordt vriend(in) van StOI door 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.  

Maar je helpt ons ook door dit bericht aan anderen door te sturen.  
 

Dank voor je steun. Bestuur Stichting Gelijke Kansen Peru: Pim Heijster, Joep Heijster, Frank 
Heijster, Jeroen Jansen, Wim Reinartz, bijgestaan door Yvette Lentink en Nathalie Alberts. 


