Amstenrade, 19 januari 2011

Beste vriend(in) van de Stichting Gelijke Kansen Peru,
Een jaar geleden hebben we je benaderd met het verzoek vriend(in) te worden van de
Stichting Gelijke Kansen Peru, kortweg StOI (Stichting Oportunidades Iguales).
StOI 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.
Bij de start begin 2010, zetten we voorzichtig in op 100 vrienden in het eerste jaar.
Met een donatie van 20 euro per persoon zouden we zo eind 2010 hopelijk op 2.000 euro
uitkomen. Het is iets anders gelopen!

Op 31 december 2010 stond de StOI-teller op 98 vrienden, met een totale
opbrengst van ruim 13.000 euro.
Geweldig en totaal onverwacht! Iedereen ontzettend bedankt.

Hoe is dit bedrag tot stand gekomen?
- de 98 StOI-vrienden en vriendinnen waren bij elkaar goed voor ruim 4.300
euro, gemiddeld bijna 44 euro per vriend(in).
- daarnaast ontving StOI van vier instellingen een bedrag van 7.650 euro. De Diaconie
Protestantse Gemeenschap in Edam spant de kroon met een bijdrage van ruim 5.000 euro.
Ook de komende jaren wil de Diaconie zich overigens voor StOI blijven inzetten.
- tot slot hebben verschillende ludieke en spontane acties in Nederland een bedrag
opgeleverd van ruim 1.250 euro. Zie voor meer info over deze acties (foto’s, filmpjes):
www.gelijkekansenperu.nl/acties-inNL.html

Waar geven we het geld aan uit?
We hebben tot dusverre 8.500 euro naar Peru overgemaakt. Op
www.gelijkekansenperu.nl/ActiesPeru.html lees je aan welke activiteiten het wordt
besteed, ondersteund met beeldmateriaal.
Een paar highlights:
- het dovenontmoetingscentrum, boven de ijsfabriek, wordt nu snel afgebouwd en ingericht;
- door wekelijkse themabijeenkomsten, sport en recreatieve activiteiten worden
de contacten tussen doven, met name jongeren, sterker; ze leren zich zo beter organiseren;
- er is een dove coördinator aangesteld die op scholen werkt, dove leerlingen begeleidt,
docenten traint, etc.;
- er worden trainingen verzorgd voor bedrijven die, naar het voorbeeld van de ijszaak, dove
werknemers in dienst nemen. Deze trainingen richten zich vooral op de horende collega’s.
Hoe verder?
Voor 2011 hebben we een (voorzichtige) begroting opgesteld waarbij we uitgaan van 8.500
euro aan inkomsten en donaties voor de Peruaanse activiteiten.
Dat is behoorlijk ambitieus, maar het moet zeker kunnen! We hopen in ieder geval -daar ben
je per slot van rekening vriend of vriendin voor- dat we ook in 2011 op een financiële
bijdrage van jouw kant mogen rekenen.
Je doet dat door storting van minimaal 20 euro op bankrekening 57.98.37.777 t.n.v.
Stichting Oportunidades Iguales te Amstenrade.
Maar je helpt ons natuurlijk ook door dit bericht aan andere vrienden van jou door te sturen.
In de loop van dit jaar ontvang je een paar keer een korte update, waarmee we je informeren
over de ontwikkelingen binnen onze stichting en in Peru. Op onze website
www.gelijkekansenperu.nl plaatsen we regelmatig nieuwe berichten en beelden van actuele
projecten. Sinds kort hebben we ook een fotolink waar veel beelden op staan:
http://picasaweb.google.com/gelijkekansenperu/InformeSordosAl21112010#
Neem gerust een kijkje!
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)
N.B. Voor het eind van deze maand stuurt Pim zijn jaarlijkse Rondzendbrief waarin hij verslag doet over de
ontwikkelingen in de ijszaak in Cajamarca. Als je die graag wilt ontvangen maar nog niet op zijn maillijst
staat, stuur dan een mailtje naar Pim: heladosholanda@hotmail.com

