JANUARI 2020 – Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru
Bij het begin van het nieuwe jaar informeren wij al onze vrienden/vriendinnen altijd over wat er in het afgelopen jaar
gebeurd is rond StOI en onze Peruaanse zusterorganisatie Asociación Holanda. Er zijn diverse mooie en interessante
ontwikkelingen te melden. Lees er hieronder meer over.
En jouw/jullie bijdrage in de vorm van een donatie voor StOI is en blijft van groot belang voor StOI. Beveel StOI
daarom ook graag aan bij vrienden, waar het kan. Dank alvast. Wij werken ondertussen hard aan het sociaal
jaarverslag over 2019. Eind maart 2020 is dit gereed. Check ook onze website: www.gelijkekansenperu.nl

Hoe is de 2019-opbrengst van ruim 23.000 euro tot stand gekomen?
Het totaalbedrag aan vriendendonaties bedroeg in 2019 ongeveer 6.000 euro en is daarmee licht gestegen ten
opzichte van 2018. Er zijn enkele grotere donateurs die in 2019 samen 17.250 euro hebben gedoneerd. Hierin is een
bedrag opgenomen van 10.000 euro van het Global Durability Fund en een gift van een van onze vrienden van
5.000 euro. Ook de Protestantse Gemeenschap in Edam en Volendam heeft haar bijdrage gecontinueerd. Hiermee
is een stevige basis gevormd op basis waarvan we fondsen zullen gaan werven bij Nederlandse organisaties zodat
we onze samenwerking met de Peruaanse zuster-organisatie de komende jaren kunnen financieren.
Bezoek aan Cajamarca
Onze dove bestuursleden Jeroen en Yvette waren in november 2019 een kleine week in Cajamarca. Hieronder een
impressie van dit bezoek. Voor ons was het zes jaar geleden dat we in Cajamarca waren. We zien mooie
ontwikkelingen in de dovengemeenschap, het onderwijs, de huiswerkbegeleiding en het inzetten van tolken. De
dovengemeenschap organiseert één keer per week een ontmoetingsavond in de ijszaak. Hier wordt samen gepraat
over actuele onderwerpen, maar het is ook vooral een gezellige avond waar doven elkaar ontmoeten en nieuwtjes
uitwisselen. Wat ons opvalt is dat de doven minder afhankelijk zijn van Pim en Luz Marina dan destijds.
Ontmoetingen worden heel vaak zonder hen gehouden. Dat is positief. Er zijn nu zeven tolken die worden ingezet
op de middelbare scholen waar dove leerlingen zitten. Lees goed, deze tolken zijn niet officieel gediplomeerd. Ze
zijn CODA (Children of Deaf Adults) of hebben aanleg om makkelijk gebarentaal te leren. We noemen hen vertalers.
Door hun inzet kan een aantal dove leerlingen nu doorgaan met studeren, waarbij zelfs de universiteit bereikbaar
is. Een paar jaar geleden was dit ondenkbaar. Doveninstructeur Pedro geeft iedere week één uur gebarenles op
verschillende horende lagere scholen met klassen waarin ook dove leerlingen zitten. Pedro geeft ook twee keer per
week gebarenles voor volwassenen op twee verschillende niveaus. We zien duidelijk meer interactie met leerlingen
en volwassenen tijdens de gebarenlessen in vergelijking tot een paar jaar geleden.
Yvette en Jeroen zijn wel erg verbaasd als er een dove jongen met zijn ouders en een broer en een zus vanuit
het platteland naar Cajamarca zijn gekomen voor de bijeenkomst met de gebarenoefening. De reis duurt
namelijk anderhalf uur waarbij zij zelf met openbaar vervoer reizen en daarna moeten ze nog 30 minuten
lopen. Ze reizen dus 3 uur op 1 dag om deze bijeenkomst bij te kunnen wonen. In de bergen leven zij echt in
armoede. Dankzij StOI worden de reiskosten voor hen betaald. Yvette en Jeroen geven hem een groot
compliment voor zijn inzet en doorzettingsvermogen.
Elke werkdag (vijf dagen in de week) is er van 15.00 tot 19.00 uur huiswerkbegeleiding door Pedro of één van de
vertalers in Las Jazmines. Veel leerlingen maken hier gebruik van. Dit zijn heel goede ontwikkelingen die we met
onze eigen ogen hebben gezien. Het waren weer heel waardevolle dagen in Cajamarca. Mooi om het project zo te
zien groeien en onze dove vrienden daar weer te ontmoeten.

Pim en Luz Marina in Nederland
Komende zomer zijn Pim en Luz Marina een aantal weken in Nederland. Pim wordt 60 en dat viert hij graag met
familie en vrienden in Nederland! Maar we gebruiken dit bezoek ook om met het StOI-bestuur en een aantal
geïnteresseerde fondsen nader kennis te maken en te zien of en waar er in de toekomst kan worden
samengewerkt. Het gaat hierbij om verschillende meetings, waar we prioriteit aan willen geven. Om deze reden
organiseren we dit jaar geen StOI-dag.

10 jaar StOI
StOI bestaat inmiddels 10 jaar. We hebben daarin veel bereikt, maar zijn uiteraard nog niet klaar. Als onderdeel van
onze lobby om meer fondsen aan ons te binden, hebben we een beknopt gevisualiseerd overzicht gemaakt waarin
we laten zien wat StOI heeft gerealiseerd tot nu toe. Op onze website is dit overzicht ook te vinden:
http://gelijkekansenperu.nl/nieuws/10-jaar-stoi-infographic/
Meerjarenplanning
In mei/juni 2019 is Julia (bestuurslid) drie weken in Cajamarca geweest om met Pim en Luz Marina mee te denken
over huidige en toekomstige activiteiten van de Asociación Holanda, de uitvoeringsorganisatie waar StOI nauw mee
samenwerkt. Julia is mee geweest naar allerlei plekken waar dove kinderen/mensen leven, studeren en werken en
heeft daar gezien op welke wijze de Asociación haar activiteiten verricht en het verschil maakt. Er zijn gesprekken
gevoerd met heel veel mensen. Alle indrukken en ideeën zijn verwerkt in een verslag dat Julia heeft gemaakt. Dit is
zowel besproken in het bestuur van de Asociación in Cajamarca als in het StOI-bestuur in Nederland. Al die
gesprekken hebben in Cajamarca zeker al het effect gehad dat er kritischer wordt gekeken naar de impact van
activiteiten, en mensen daar natuurlijk ook naar gaan handelen.
Wat duidelijk is, is dat de activiteiten van de Asociación breed gedragen worden in Cajamarca en op heel veel
gebieden effectief zijn. Er is een heleboel bereikt in de afgelopen tien jaar. Voortzetting van het huidige beleid en
activiteiten is dus in ieder geval de richting. De aanbevelingen zijn vooral bedoeld om, uitgaande van de koers die
we de afgelopen jaren gevaren hebben, een aantal activiteiten uit te breiden, te verdiepen en iets anders te
organiseren. Geen grote veranderingen dus, maar her en der bijsturen.
De komende maanden worden gebruikt om te komen tot een meerjarenplanning waar de Asociación Holanda en
StOI mee kunnen werken. Komende zomer zijn Pim en Luz Marina in Nederland (zie apart bericht) en willen we
samen vaststellen wat de randvoorwaarden zijn om in Peru aanvullende en nieuwe activiteiten te kunnen opzetten
en uitvoeren. Eén van de aanbevelingen is om ook te gaan werken met hele jonge dove kinderen (peuters) en hun
ouders, iets wat nu niet gebeurt.
Vooruitlopend op het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 én terugkijkend op wat we de afgelopen tien jaar samen
hebben bereikt, heeft het StOI-bestuur nu circa veertig fondsen benaderd met de vraag om financiële steun van
onze activiteiten en projecten. De reacties hierop komen momenteel binnen. Er zijn al enkele fondsen die hebben
aangegeven hierover graag met ons in gesprek te gaan, een goed begin. We hopen uiteindelijk met enkele fondsen
concrete afspraken te kunnen maken over (mede)financiering van onze projecten, zodat ook in de nabije toekomst
het geweldige werk van de Asociación Holanda en StOI gewaarborgd is. We houden jullie op de hoogte van de
vorderingen die we maken.
Steun JIJ StOI in 2019? 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 altijd welkom. Je helpt ons ook als je anderen
over StOI vertelt of deze nieuwsbrief 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 voor de belastingaangifte aftrekbaar zijn.
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, Julia van Grinsven, Frank Heijster, Joep Heijster, Jeroen Jansen

