JULI 2014 - Aan alle vrienden/vriendinnen van Stichting Gelijke Kansen Peru (StOI)
Het afgelopen half jaar is er op het StOI-front veel gebeurd. In deze nieuwsbrief vertellen we je
er graag meer over. Op onze website www.gelijkekansenperu.nl vind je uitgebreide informatie.
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Via onze Peruaanse zusterorganisatie Asociaçión Holanda hebben we inmiddels een organisatie
opgebouwd waarin we werken met zo’n twintig kleine dove kinderen (jonger dan zes jaar), veertig
dove kinderen op lagere school niveau, ruim honderd horende kinderen die hebben
kennisgemaakt met gebarentaal, vijfentwintig families van dove kinderen, dertig dove werkende
jongeren, drie spraakdeskundigen, circa twintig onderwijzers, twee dove instructeurs en diverse
vrijwilligers. Kortom, er begint een heus dovennetwerk in Cajamarca te ontstaan van mensen die
doof zijn of zich nauw betrokken voelen bij de toekomst van dove personen. En dat in een
omgeving waarin doven tot enkele jaren geleden een soort van ‘sociale outcast’ waren.
De grote uitdaging voor de komende twee jaar is een systeem op te zetten dat werkt op
middelbare school niveau. Daar rouleren de leerkrachten vaak en is de kennisoverdracht
technischer dan op lagere scholen. We willen hier een gerichte aanpak voor ontwikkelen.
Tot dusverre is er een goede samenwerking geweest met een organisatie die het hele
gezondheidsspectrum beheerste, met gehoorapparaten en gehoortesten. Beetje bij beetje krijgt
dit onderwerp een plek binnen onze organisatie. Het is duidelijk dat daar specifieke kennis en
ervaring voor nodig zijn, een nieuwe uitdaging.
Sinds kort werkt er een sociologe bij de Asociación Holanda die haar afstudeeronderzoek in
Cajarmarca doet. Ze heeft jarenlang in haar vrije tijd ijsbollen geschept, heet Grecia en kent de
lokale situatie goed. Grecia heeft recent een onderzoekje gedaan onder ouders van dove
kinderen. Daaruit kwam naar voren dat de lessen van Pedro en Anita de kloof verkleinen met hun
kinderen en een grote steun zijn bij de opvoeding van hun dove en slechthorende kinderen.
Verder is er een nieuwe dove medewerker aangenomen, Anita, die al eerder in de ijszaak heeft
gewerkt. De bedoeling is dat Anita Pedro gaat helpen bij de visites aan de scholen. Een soort
vrouwelijke Pedro dus. Jong, enthousiast en welkom op de scholen waar dove kinderen zitten. Op
de foto’s zien we Anita al volop aan het werk.

Anita, de nieuwe instructeur
naast Pedro, geeft taalles

Pedro en leerkracht Giovana met
Anita op een gehandicaptenschool
een groep leerlingen die binnenkort voor kinderen met meerdere
naar de middelbare school gaan
handicaps

Pedro geeft uitleg aan Stephanie

Anita legt het werkwoord ‘Comer’
(eten) uit aan een groepje dove
leerlingen

Aantal vrienden

Op 1 juli had StOI voor het jaar 2014 50 betalende vrienden die bij elkaar €2.095 hebben overgemaakt. De
gemiddelde gift bedraagt daarmee € 42, iets minder dan in eerdere jaren. Er zijn ook vrienden die, zonder zich
verder kenbaar te willen maken, grotere bedragen overmaken tot wel 1.000 euro per jaar. Dat is natuurlijk
geweldig. Er zijn ook vrienden die de bijdrage voor 2014 nog niet hebben overgemaakt. Deze nieuwsbrief is
uiteraard een aansporing om dat hopelijk alsnog te gaan doen, zeker nu StOI-giften voor de belasting
aftrekbaar zijn!

Grotere bijdragen

StOI wil vanaf deze plek enkele clubs/instellingen van wie wij al langere tijd grotere giften mogen ontvangen,
extra bedanken. De protestantse kerken in Edam en Volendam blijven ons steunen, nu al voor het vierde jaar
op rij. Dit jaar hebben we reeds 500 euro mogen ontvangen. Geweldig. Ook de Voedselgroep uit Bunnik laat
zich niet onbetuigd, met alweer een gift van 500 euro. Super bedankt.

Projectaanvraag Impulsis/Edukans gehonoreerd

Nu StOI in Peru een zusterorganisatie heeft (Asociación Holanda), kunnen we ons richten op grotere
projectaanvragen. In het voorjaar van 2014 hebben we een aanvraag gedaan bij Impulsis/Edukans voor een
project getiteld Beter (vervolg)onderwijs voor dove kinderen in Cajamarca.
In juni 2014 kregen we het positieve bericht dat dit project wordt gehonoreerd. We zijn daar heel blij mee,
maar het werkt tegenwoordig zo dat je als ‘goed doel’ 2/3 van een projectaanvraag zelf moet financieren. Het
derde deel wordt dan bijgelegd door in dit geval Impulsis/Edukans. We onderstrepen dat hier omdat het dus
van het grootse belang is en blijft dat StOI voldoende eigen middelen heeft om zulke projectaanvragen te
kunnen doen. Met andere woorden: blijf ons alsjeblieft ook in de toekomst financieel steunen!
Concreet betekent het dat we voor de jaren 2014 en 2015 een aantal extra activiteiten kunnen uitvoeren,
specifiek gericht op onderwijs aan dove kinderen en jongeren. De middelbare schoolproblematiek komt daarbij
zeker aan bod. En dat is heel goed nieuws. In de volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreid op terug.

StOI op Facebook

Heb je ons al eens op Facebook bezocht? Je vindt StOI op www.facebook.com/#!/GelijkeKansenPeru. ’Like’
onze pagina (vind ik leuk) en stuur ‘m door naar vrienden/bekenden, familieleden. Het mooiste is natuurlijk als
deze personen tevens vriend willen worden door minimaal € 20,- voor StOI op jaarbasis bij te dragen.

Anbi-status

StOI beschikt over een zogenaamde Anbi-status, een erkenning als ‘Goede Doeleninstelling’. Giften aan StOI
zijn daarmee aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Op onze website (en die van de Belastingdienst) lees je er
meer over. Ons ANBI-nummer is RSIN 8197.61.576.

Wil je StOI steunen? Je bent al vriend(in) van onze stichting bij 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. Hartelijk
dank alvast voor je 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 je steun, mede namens de dovengemeenschap van Cajamarca.
Bestuur Stichting Gelijke Kansen Peru: Pim Heijster, Joep Heijster, Frank Heijster, Lisanne Houkes, Jeroen Jansen,
Yvette Lentink.

Een ijsje gaat er altijd in!

Mariana, 5 jaar oud, is net als haar
broer doof. Ze leert, door de inzet
van StOI en de Asociación Holanda
nu al vroeg communiceren via
gebarentaal

