
JULI 2013 - Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru (StOI) 
 
Afgelopen half jaar is er op het StOI-front weer veel gebeurd. In deze nieuwsbrief lees je de highlights. Op onze 
website www.gelijkekansenperu.nl vind je meer informatie. 
 
Acitviteiten Peru  

o De activiteiten in Peru breiden zich gestaag uit; zo worden er nu ook extra lessen gebarentaal 
gegeven aan familieleden en leerkrachten, opgedeeld in groepen beginners en gevorderden. 
Gemiddeld zijn er zeker vijftig deelnemers per week aan deze lessen. 

o Pedro is begonnen met lessen aan werkende doven die de middelbare school proberen af te 
maken op de zaterdagochtenden, een soort huiswerkbegeleiding. 

o Er wordt veel tijd gestoken in het ontwikkelen van lesmateriaal, spraaktherapie en het vergroten 
van kansen voor doven op de arbeidsmarkt. We werken daarvoor samen met werkgevers, maar 
ook met een psycholoog om problemen tijdig te kunnen tackelen. 

o Voorlichting geven over de StOI-aanpak blijft daarnaast een belangrijke taak. In de eerste helft 
van 2013 zijn er op enkele universiteiten voordrachten gehouden, maar ook op het nationaal 
dovencongres in Lima.  

o StOI krijgt regelmatig waardering voor haar aanpak op zowel regionaal als landelijk niveau met 
prijzen en oorkondes.     

 

    
 
Aantal vrienden  
Eind juni hebben we 75 vrienden die een bijdrage voor 2013 hebben overgemaakt voor een totaalbedrag van 
3.235 euro. De gemiddelde gift bedraagt daarmee 43 euro, iets meer 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 2013 nog niet hebben overgemaakt. Deze 
nieuwsbrief is uiteraard een aansporing om dat hopelijk alsnog te gaan doen, zeker nu StOI-giften met ingang 
van dit jaar voor de belasting aftrekbaar zijn! 
 
Grotere bijdragen 
StOI wil vanaf deze plek enkele instellingen waarvan wij al langere tijd grotere giften mogen ontvangen, extra 
bedanken. Zoals de protestantse Kerkgemeente Edam en Volendam van wie wij nu al voor het derde jaar op rij 
een aanzienlijk bedrag krijgen. Dit jaar mogen wij in ieder geval 2.000 euro van hen verwachten. Geweldig. Ook 
de Voedselgroep uit Bunnik laat zich niet onbetuigd, met alweer een gift van 500 euro. Super bedankt.  
 
Bijzondere acties 
Elk jaar opnieuw zijn er mensen die voor StOI fondsen inzamelen op een feest, verjaardag of bij een bijzondere 
gelegenheid. Zo gingen Joep van de Voort en Nathalie Jansen in juni met pensioen bij Ernst&Young. Bij hun 
afscheid is er geld opgehaald voor drie goede doelen waaronder StOI. Dat levert naar verwachting een prachtig 
bedrag op van 3.000 euro voor StOI. Chapeau! 
 
Anbi-status   
Goed nieuws van de Belastingdienst. Begin 2013 ontvingen we een bevestiging  
dat StOI met ingang van dit kalenderjaar de Anbi-status mag voeren. Concreet  
betekent dit dat we nu een erkende Goede Doeleninstelling zijn en dat de giften  
die je aan StOI schenkt, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Dat biedt  
weer allerlei mogelijkheden! Op onze website (en die van de Belastingdienst)  
lees je er meer over. Vanaf nu zullen wij in al onze uitingen de Anbi-status  
nadrukkelijk communiceren door het plaatsen van dit logo.  
 

http://www.gelijkekansenperu.nl


Projectaanvragen 
We zijn inmiddels zo ver, met ook in Peru een stichting die als zusterorganisatie van StOI opereert onder de 
naam Asociaçion Holanda, dat we langzamerhand over grotere projectaanvragen durven nadenken. In Peru is 
er meer dan genoeg ambitie en vanuit StOI zijn hiervoor diverse ideeën. In Nederland hebben we recent op 
enkele manieren gepeild hoe de kansen voor StOI liggen als we dit serieus zouden gaan oppakken. Die kansen 
lijken goed. Eind mei is er een oriënterend gesprek gevoerd met Wilde Ganzen om na te gaan of en waar er 
concrete mogelijkheden liggen voor samenwerking. Die mogelijkheden zijn er zeker, zoveel is duidelijk. Medio 
juni is er contact geweest met het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) die op no cure-no pay basis 
bemiddelt bij projectaanvragen. Ook zij zouden graag voor StOI aan de slag gaan. 
Het plan is het komende halfjaar hier serieus werk van te maken en een of meerdere concrete 
projectvoorstellen te ontwikkelen die we dan kunnen indienen bij financiers. We houden jullie op de hoogte. 
 
StOI nu ook op Facebook 
Met ingang van begin juni is StOI nu ook actief op Facebook. Het is weer een andere  
manier om op zoek te gaan naar meer vrienden die het werk van Pim, Luz Marina,  
Pedro en vele anderen in Peru willen steunen.   
De pagina is te vinden op www.facebook.com/#!/GelijkeKansenPeru. We zouden  
iedereen willen vragen deze pagina te bezoeken, hem te ’liken’ (vind ik leuk) en  
daarna door te sturen naar enkele vrienden, bekenden en familieleden van wie je  
zelf denkt: die vinden dat vast ook leuk. Het mooiste is natuurlijk als deze personen tevens vriend willen 
worden door minimaal 20 euro voor StOI op jaarbasis bij te dragen. 
  
Nieuw bestuurslid  
Per 1 juli komt Lisanne Houkes het StOI-bestuur versterken. Daar zijn we erg blij mee. Lisanne is tolk 
gebarentaal, werkt als docent gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht en doet veel op het gebied van doven en 
ontwikkelingssamenwerking. Samen met ons andere bestuurslid Yvette Lentink begeleidde zij in 2009 een 
groep dove jongeren die in Peru ook bij Pim en Luz Marina op bezoek zijn geweest. We kunnen haar kennis en 
inzicht goed gebruiken om voor de wat langere termijn educatieve projectplannen te ontwikkelen. 
 
Wil je StOI steunen? Je bent al vriend(in) van onze stichting bij storting van minimaal 20 euro op 
bankrekening 57.98.37.777 t.n.v. Stichting Oportunidades Iguales 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. 
 
                                                         

http://www.facebook.com/#!/GelijkeKansenPeru

