
OKTOBER 2015 - Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru    
                                                                                                                                                              
Beste ,  
 
Deze keer ontvang je onze halfjaarlijkse nieuwsbrief niet vóór, maar ná de zomervakantie. We hebben daar 
een goede reden voor: de tweede, zeer succesvol verlopen StOI-dag die op zondagmiddag 27 september in 
Ede plaatsvond. Verderop in deze nieuwsbrief doen we er verslag van. Maar er is meer gebeurd in Nederland 
en Peru waar we jullie graag over willen bijpraten.  
  
Vijf jaar StOI 
We ‘vieren’ dit jaar dat we StOI in 2010 gestart zijn. Erg lang staan we er trouwens niet bij stil, want het werk 
gaat gewoon door. Maar in januari hebben we, na het verschijnen van onze eerste nieuwsbrief 2015, aan al 
onze vrienden een paar boekenleggers gestuurd als bedankje voor alle steun die we in deze vijf jaar hebben 
mogen ontvangen. We hebben daar leuke reacties op terug gekregen en ook wat extra donaties. Er zijn nog 
aardig wat boekenleggers in voorraad. Mocht je ze nodig hebben voor een actie, laat het ons weten, we sturen 
ze graag op.   
Terugkijkend op vijf jaar StOI is de balans van wat we met elkaar hebben ingezameld best indrukwekkend: als 
vrienden hebben we ongeveer 21.000 Euro bij elkaar gebracht. Aan acties komen we uit op een bedrag van 
11.000 Euro. En organisaties als de voedselgroep Bunnik en de kerkgemeente Edam die ons al jaren steunen, 
zijn goed voor zo’n 25.000 Euro. Het zijn bedragen om ‘u’ tegen te zeggen!  
 
Gewijzigd StOI-bestuur  
Tot nu toe was het zo dat Pim ook in ons bestuur vertegenwoordigd was. Sterker, op papier was Pim onze 
voorzitter. Dat mag je met recht besturen op afstand noemen, want Pim zit natuurlijk in Cajamarca. In de 
praktijk hebben we dat altijd soepel opgelost, maar we vonden het nu toch tijd worden voor een 
bestuurswijziging. StOI komt langzamerhand in een fase waarin we met gerenommeerde partners 
samenwerken. Denk aan Edukans en straks Kentalis International en mogelijk anderen. Daar past een 
scherpere profilering bij met een goed functionerende website en een sociaal jaarverslag, maar ook een 
actiever voorzitterschap. We zijn heel content over het feit dat het bestuur van StOI uit dove en horende 
bestuursleden bestaat. En gezien de doelgroep voor wie wij ons inzetten, vonden we het passend om voor een 
dove voorzitter te kiezen. We zijn daarom heel trots dat Yvette Lentink met ingang van 1 september 2015 onze 
nieuwe voorzitter is. Verder verandert er niets. Joep blijft secretaris/penningmeester en Frank, Jeroen en 
Lisanne zijn en blijven algemeen bestuursleden. We vergaderen trouwens altijd in aanwezigheid van tolk 
Nederlandse Gebarentaal Anita Janssen, al die jaren al. Die hoort er dus ook een beetje bij.      
      

      
Het StOI-bestuur, v.l.n.r: Frank, Jeroen, Lisanne,        Jeroen vertelt voluit over zijn ervaringen in Peru      Pim en Luz Marina ontvangen de cheque 1.706 euro   
Yvette en Joep; vooraan Luz Marina en Pim                tijdens de tweede StOI-dag                                           van Manon Obbens op de tweede StOI-dag    

 

Afronding Edukans-project 
Het project Beter (vervolg)onderwijs voor dove kinderen in Cajamarca  met Impulsis/Edukans is in de zomer van 
2015 afgerond. Het project had een looptijd van 1,5 jaar en een budget van 42.000 euro, waarvan 28.000 euro 
door StOI zelf is gefinancierd en 14.000 euro (1/3 deel) door Impulsis/Edukans is bijgedragen. Er zijn heel 
duidelijke outputafspraken gemaakt wat er in het project moest worden gerealiseerd. We hebben de 
rapportage net klaar en kunnen melden dat we zo goed als alle afspraken hebben kunnen waarmaken. Enkele 
van de resultaten die in 2015 zijn behaald: 

- 311 lessen spraaktherapie door onze 4 logopedisten aan 18 kinderen;  

- 237  lesuren op 17 kleuter- en lagere scholen door onze dove educatiemedewerker; 

- twee cursussen voor 70 leerkrachten over het centrale thema “comunicación total”; 



- middelbare scholen: een lesuur in de week gebarentaal voor docenten die een dove leerling in de klas 
hebben; 32 leerkrachten hebben zo in totaal 231 uur les ontvangen;  

- 5 dove leerlingen zijn begonnen aan de middelbare school. Drie door onszelf opgeleide vertalers zijn 
daarvoor ingezet. Zij verzorgden 643 uur aan leerling/vertaalsessies. Daarnaast is er 278 uur besteed 
aan bijlessen wiskunde aan dove leerlingen van de lagere school en de middelbare school. 

 
Tweede StOI-dag 
Op zondagmiddag 27 september was het dan zover: voor de tweede keer vond er een StOI-dag plaats, 
wederom op de Gelderhorst in Ede, een van de weinige bejaardentehuizen voor doven in Europa. Pim en Luz 
Marina waren de hele maand september in Nederland, een uitgelezen moment om elkaar weer eens te 
ontmoeten, live bij te praten en te horen hoe het er in Peru voor staat. Het was een zeer onderhoudende 
middag, met leuke presentaties en ontmoetingen. Jeroen en Yvette vertelden er over hun laatste reis naar 
Cajamarca, Pim en Luz gaven toelichting op de actuele situatie, Manon Obbens van studievereniging Ipso Facto 
uit Wageningen kwam een cheque van ruim 1.700 euro overhandigen (het resultaat van een StOI-
benefietweek) en Julia van Grinsven van Kentalis International hield een gloedvol betoog naar aanleiding van 
haar recente bezoek aan Cajamarca, wat zeker een vervolg gaat krijgen. En Joep gaf als penningmeester een 
mooi overzicht van waar we financieel staan. Kortom, een dag die zeer de moeite waard was en door zo’n 
zestig vrienden werd bezocht. Op onze nieuwe website vind je een beeldimpressie. 
Overigens vond op vrijdagavond 25 september ook een StOI-infoavond plaats in Heerlen, voor ruim veertig 
belangstellenden die zeer goed ontvangen werd. 
 
Nieuwe website en sociaal jaarverslag 
We wisten al langer dat onze website aan vervanging toe was. Frank heeft in de zomer een heel nieuwe 
website-opzet en tekst geschreven. In september is deze door webbouwer Wieland Vernooij mooi verwerkt tot 
een geheel vernieuwde website met een duidelijke navigatiestructuur. De ‘onthulling’ ervan was op de tweede 
StOI-dag. We kunnen hier nu weer jaren mee vooruit.  
Ook zijn we blij dat we sinds dit jaar over een sociaal jaarverslag beschikken. Met name Lisanne heeft zich daar 
voor ingezet. We doen hierin inhoudelijk verslag van wat er op het gebied van onderwijs, werk en emancipatie 
in Peru in het afgelopen jaar is gebeurd. Ook dit werd op de tweede StOI-dag gepresenteerd. 
 
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. Maar dat er iets 
moois gaat ontstaan, is welhaast zeker. 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!     
 

Steun JIJ StOI in 2015? We hopen uiteraard dat je StOI in 2015 opnieuw financieel steunt. 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, Joep Heijster, Frank Heijster, Jeroen Jansen, Lisanne Houkes. 

http://www.gelijkekansenperu.nl/

