
JULI 2012 - Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru (StOI) 
 
Er is in het eerste half jaar van 2012 veel gebeurd op het StOI-front. Met deze nieuwsbrief brengen we u kort 
op de hoogte. Op onze website www.gelijkekansenperu.nl vindt u meer informatie. 
 
In deze nieuwsbrief ligt de nadruk op het bezoek dat Pim en Luz Marina in mei/juni aan Nederland brachten, 
met veel aandacht voor StOI: interviews met journalisten (o.a. van BNR Nieuwsradio en van het Limburgs 
Dagblad), bezoeken aan scholen en onderwijsinstellingen, gesprekken met donateurs, mogelijke financiers en 
voorlichtingsbijeenkomsten en praatjes.  
 

 
 
Manos qua hablan - Handen die spreken (film) 
Deze voorlichtingsfilm is in het voorjaar van 2012 gemaakt en vertelt in 21 minuten het hoe en waarom van het 
dovenproject. We maken kennis met Pedro en zijn gezin en zien hoe Pedro als coach en spin in het web op 
scholen werkt met zowel dove als horende leerlingen. Leerkrachten leggen uit wat zij van Pedro leren en wat 
deze aanpak betekent. We zien ook dove werknemers die bij diverse bedrijven in Cajamarca werken en horen 
hoe hun werkgevers tegenover de arbeidsdeelname van doven staan. Pim en Luz Marina plaatsen de 
activiteiten in het kader van StOI. Informatief en indrukwekkend. Let op: de eerste minuut van de film is er 
(bewust) geen geluid te horen zodat je de wereld van doven nog beter ervaart.  
 
Bijeenkomsten in de Gelderhorst - 10 juni 
Op zondag 10 juni vond de eerste StOI Donateursmiddag plaats. Plaats van handeling was de Gelderhorst in 
Ede, het landelijke (en enige) centrum voor oudere doven in Nederland. Er waren zo'n zeventig 
belangstellenden aanwezig, deels mensen die al StOI-donateur zijn, maar ook een groep, deels doven, die het 
via via had gehoord, alsook enkele bewoners van de Gelderhorst. Naast het vertonen van de film, was er 
gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Het was een zeer interessante middag die werd besloten 
met ijsjes die namens de Gelderhorst aan alle aanwezigen werden uitgedeeld.  
 
Bijeenkomst in Heerlen - 25 mei  
Voor de Werkgroep Latijns Amerika in Heerlen vertelde Pim op 25 mei in een goedgevulde Luciushof over het 
dovenproject in Cajamarca. Ook hier is de film vertoond, gevolgd door discussie. In totaal leverde deze avond 
een mooi en onverwacht bedrag op van 579 Euro. Chapeau! 
 
Wilt u StOI steunen? 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. 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 een groep 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 dovengemeenschap van Cajamarca.  
Bestuur Stichting Gelijke Kansen Peru: Pim Heijster, Joep Heijster, Frank Heijster, Jeroen Jansen, Yvette Lentink. 

http://www.gelijkekansenperu.nl

