JULI 2016 – Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru
Beste StOI-vriend/vriendin,
Voorafgaand aan een welverdiende zomervakantie voor iedereen, een korte update waar StOI momenteel
mee bezig is. We wensen jullie allemaal een mooie en inspirerende zomer toe. En mocht er vanuit het
vakantiebudget onverhoopt een meevaller zijn, met elke euro voor StOI zijn wij heel erg blij. Alvast bedankt!
Samenwerking met Kentalis International
StOI werkt momenteel, samen met Kentalis International, aan het voorbereiden van een bezoek aan Nederland
van twee medewerkers die nauw betrokken zijn bij het dovenproject in Cajamarca. Het is een uitvloeisel van
het bezoek van Julia van Grinsven, projectleider bij Kentalis, aan Cajamarca in 2015. Zij gaf toen aan dat het
heel goed zou zijn als Pedro Lora, de dove instructeur/docent uit Cajamarca, samen met Sandra Medina,
horende medewerker, eens naar Nederland zouden komen om hier hun horizon te verbreden. We beschikken
in Nederland over moderne methoden en werkwijzen die in Peru goed bruikbaar zijn in de omgang met doven.
Dit bezoek gaat nu plaatsvinden van 21 september tot en met 20 oktober. Hieronder vind je meer info over het
programma en stellen Pedro en Sandra zich nader voor.
Het bezoek is een eerste vorm van samenwerking tussen StOI en Kentalis. We werken gestaag aan plannen om
in de nabije toekomst op meer onderdelen te gaan samenwerken. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.
Even voorstellen Pedro Lora en Sandra Medina
Pedro Leopoldo Lora Rodriguez
Functie in de Asociación Holanda: instructeur gebarentaal.
Wat verwacht je van de reis? ‘Ik wil graag de Nederlandse cultuur van de doven en de
horenden leren kennen en leren over hoe het dovenonderwijs daar werkt. Het lijkt me ook
erg leuk om mensen uit de rest van de wereld te ontmoeten op de Werelddovendag.’
Hobby’s: lezen en reizen.

Sandra Medina Olivares
Functie in de Asociación Holanda: administratie en begeleiding doven.
Wat verwacht je van de reis? ‘Ik wil graag leren over het werk met doven en
slechthorenden in Nederland, zodat ik daarmee dingen kan verbeteren hier in Cajamarca.’
Hobby’s: dansen, andere plaatsen leren kennen.
Pedro communiceert vooral in gebarentaal, Sandra beheerst de basisgebarentaal en
spreekt daarnaast Spaans en een beetje Engels.
Bezoek aan Nederland van Pedro en Sandra
We hebben een interessant en boeiend programma voor Pedro en Sandra in petto. Kijk voor het hele
programma op www.gelijkekansenperu.nl . Er komen drie blokken met activiteiten rond Amsterdam,
Groningen en Sint Michielsgestel, waar Kentalis haar hoofdvestiging heeft.
Pedro en Sandra gaan kennismaken met diverse dovenscholen (Guyot – Haren, Signis – A’dam, Kentalis – Sint
Michielsgestel), met het dovenontmoetingscentrum SWDA in A’dam, met de Smakgroep in Groningen, met
bedrijven die door en voor doven zijn opgezet (Wattelt – A’dam, De Verbinding – Peize), met middelbare
scholen waar doven op zitten (o.a. ROC’s), met het Gebarencentrum en met de Tolkenopleiding van de
Hogeschool Utrecht, met de Gelderhorst – Nederlands enige bejaardentehuis voor doven, met belangrijke
voorzieningen en didactische hulpmiddelen waar Kentalis over beschikt en die ook in het Spaans beschikbaar
zijn, met Werelddovendag, dat dit jaar in Gent (België) plaatsvindt en met nog veel meer.

Maar er is natuurlijk ook tijd voor ontspanning en rust. Het is voor beiden de eerste reis buiten Peru. We willen
ze graag ook mooie en leuke plekjes in Nederland en België laten zien. Ons streven is om Pedro en Sandra
zoveel mogelijk bij vrienden en kennissen te laten slapen en verblijven, ook om de kosten te beperken.
Daarom bij deze ook een OPROEP: kijk eerst goed naar het programma dat ze gaan volgen op onze website.
Zijn er dagen of momenten bij die jou/jullie passen en waarin jullie iets kunnen of willen doen met Pedro en
Sandra, laat het ons weten. Dat kan variëren van het bieden van onderdak, het regelen van een maaltijd, het
bezoeken van een stad, attractie of wat dan ook, het maken van een lekkere wandeling, een introductie bij een
club die al dan niet iets met doven doet, het optreden als chauffeur, gewoon een gezellige avond, etc. We zijn
met alles blij. Wil je concreet iets doen, meld je dan s.v.p. bij Lisanne Houkes, zij coördineert vanuit StOI de reis
van Pedro en Sandra (mail: lisanne.houkes@gmail.com). Alvast bedankt.
Tijdens het bezoek aan Nederland zullen we op onze website en op de Facebookpagina van StOI
(www.facebook.com/GelijkeKansenPeru) regelmatig verslag doen van activiteiten die we met Pedro en Sandra
ondernemen. Hou dit in de gaten!

Financieel verslag 1e halfjaar 2016
In de eerste helft van 2016 hebben 53 vrienden in totaal € 2.860,- overgemaakt. Gemiddeld is dat 54 euro per
donatie. Van de voedselbank in Bunnik mochten we wederom 500 euro ontvangen. Hartstikke mooi. Maar er
zijn ook nog vrienden die hun donatie voor 2016 zijn vergeten of die nóg een gift willen doen. En met het
bezoek van Pedro en Sandra in het vooruitzicht zijn alle giften zeer welkom.
Van de stichting Vrienden van Effatha mogen we op korte termijn 3.000 euro verwachten als bijdrage in de
kosten van de reis van Pedro en Sandra. Super!
Dan is er ook mooi nieuws van Edukans. Na afronding van ons eerste project met Edukans, begin dit jaar,
kregen wij complimenten over de goede en transparante verslaglegging. Eraan gekoppeld zat een uitnodiging
om een nieuw projectvoorstel in te dienen. Daar zijn we nu druk mee bezig. Er is een voorstel geschreven voor
een meerjarig project dat we mede met steun van Edukans willen opzetten. Inmiddels hebben we gehoord dat
we met dit project een ronde verder zijn. Wordt vervolgd.
En we gaan uiteraard verder met Kentalis. Eerst nu het bezoek van Pedro en Sandra aan Nederland. Daarna
gaan we samen kijken hoe we de positie van doven in Cajamarca blijvend kunnen versterken. En daar gaan we
dan fondsen bij zoeken. Wordt vervolgd!
Sociaal jaarverslag en website
Ons financieel jaarverslag over 2015 en eerdere jaren vindt u op onze recent geheel vernieuwde website.
Ietwat vertraagd is daar nu ook ons sociaal jaarverslag 2015 te vinden.
Steun JIJ StOI in 2016? 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, Frank Heijster, Joep Heijster, Jeroen Jansen, Lisanne Houkes.

