
JULI 2017 – Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru        
                                                                                                                                                              
Beste .......,  
 
De vakanties zijn al begonnen, wij geven je in deze nieuwsbrief een korte update waar StOI momenteel mee 

bezig is. We hopen dat iedereen van een mooie en inspirerende zomer geniet.  

En mocht er vanuit het vakantiebudget onverhoopt een meevaller zijn, met elke euro voor StOI zijn wij heel erg 

blij. Alvast bedankt!  

 
Terugblik op reis naar NL van Pedro & Sandra 
Bijna een jaar geleden alweer, van 21 september tot 20 oktober 2016, brachten Pedro Lora en Sandra Medina een 
bezoek aan Nederland om hier kennis te maken met Nederlandse doven en horenden. Inmiddels zijn zij alweer 
geruime tijd terug in Peru. Ze hebben de indrukken van de reis en wat zij in Nederland (en ook in Duitsland) hebben 
gezien, een plekje kunnen geven. Maar ze gaan een stap verder. In de activiteiten met doven en de materialen die 
daarbij worden gebruikt, proberen zij de nieuwe inzichten te verwerken. Ze zijn er zelf heel enthousiast over en 
hebben er een mooi filmpje over gemaakt dat op Youtube en op de StOI-website te vinden is. 
Dit is de link: http://gelijkekansenperu.nl/wp-content/uploads/2015/08/video-pedro-en-sandra-juli-2017.mp4?_=1 
  
Kort nieuws: 

 Bij twee van de allerkleinste kinderen, een jongetje en een meisje van 4 en 5 jaar, zijn in januari van dit 
jaar twee implantaten aangebracht. Geweldig gelukt, chirurgen pakken de gehoorzenuw op en activeren 
die van buitenaf. De kinderen hadden de afgelopen jaren al spraakles gehad, maar nu horen ze zichzelf en 
ook nog alles van anderen. Ongelooflijk om te zien. De ouders geloven het zelf nog steeds maar half. De 
kinderen passen zich razendsnel aan hun nieuwe situatie aan. Een van de moeders hebben we 
parttime gecontracteerd om met andere ouders aan de gang te gaan. Voorlopig nog jammer dat ze voor 
alle nazorg gedurende twee jaar maandelijks op en neer naar Lima moeten, dat is inmiddels 18 uur in de 
bus, StOI helpt met een gedeelte van de reiskosten en wat spraaklessen. 

 De contacten met de gemeente Cajamarca hebben ertoe geleid dat we inmiddels onze gebarentaallessen 
in het oude gemeentehuis in het centrum van de stad mogen geven en dat zit nu op woensdagmiddag vol 
met kinderen, ouders, onderwijzers en inmiddels ook veel horende leerlingen die hun klasgenootjes willen 
begrijpen. Dat contact met de gemeente is erg waardevol naar de toekomst toe, ze hebben een eigen TV-
kanaal en veel gemeentelijke diensten waar ze bezig zijn om gehandicapte bewoners en klanten beter van 
dienst te kunnen zijn. 

 De jongelui van de middelbare school hebben veel baat bij de simultaan vertalingen in de klas en de 
huiswerkbegeleiding, inmiddels vijf dagen per week. We hebben twee jongen meiden betrokken bij de 
huiswerkbegeleiding. Zij komen net vorig jaar zelf van de middelbare school af, één van hen is een dochter 
van dove ouders en dus volstrekt tweetalig met alle gebaren. Ze snappen derhalve prima wat er zoal op 
die leeftijd belangrijk is. We maken hen vooral duidelijk dat er ook geen positieve discriminatie mag 
plaatsvinden. Daar gaat niemand harder van studeren. We hebben inmiddels goede voorbeelden van dove 
jongeren die graag studeren. 

 

Financieel verslag 1
e 

halfjaar 2017  
In de eerste helft van 2017 hebben 55 vrienden in totaal € 4.670 overgemaakt. Heel veel dank daarvoor! Maar er 
zijn ook nog vrienden die hun donatie voor 2017 zijn vergeten of die nóg een gift willen doen. Uiteraard zijn alle 
giften zeer welkom.  
Begin januari hebben we een zeer bijzondere gift mogen ontvangen: een van onze vrienden heeft haar huis 
verkocht en heeft een bedrag van maar liefst 20.000 euro aan ons geschonken. Daar zijn we uiteraard ontzettend 
blij mee! 
Afgelopen jaar zijn er twee onderwijsspecialisten van Edukans uit Amersfort op bezoek geweest in Cajamarca. Na 
twee uur rondleiding op een paar scholen kwamen ze tot de conslusie dat het een mooi project is. Niet standaard, 
zeker niet makkelijk, maar toegesneden op de minder kansrijke doelgroepen die zij voor ogen hebben. Praktisch, 
concreet, enthousiast en mikkend op de lange termijn. Dat resulteerde in een hernieuwde samenwerking. De 

http://gelijkekansenperu.nl/wp-content/uploads/2015/08/video-pedro-en-sandra-juli-2017.mp4?_=1


38.000 Euro die wij als vrienden hebben bijeengebracht de afgelopen jaren, wordt door Edukans met 50 % 
verhoogd wat per saldo een projectbijdrage oplevert van 19.500 Euro voor 2017. Voor 2018 is er een 
principetoezegging als wij ons deel ook weer kunnen bijeenbrengen. 
 
Financieel en sociaal jaarverslag 2016 gereed 
Ons financieel jaarverslag over 2016 en eerdere jaren vindt u op onze website. Dit is de link naar het meest recente 
financieel jaarverslag: http://gelijkekansenperu.nl/wp-content/uploads/2015/09/Financieel-overzicht-StOI-
2016.pdf  
StOI maakt sinds twee jaar ook een sociaal jaarverslag. Dat over 2016 is inmiddels ook gereed en staat op de 
website. Dit is de link: http://gelijkekansenperu.nl/wp-content/uploads/2015/09/StOI-sociaal-verslag-
2016.compressed.pdf 
 
Het verhaal van Juan Carlos 
Juan Carlos is 20 jaar, geboren en getogen in een familie met vier broertjes en zusjes in Porcon Bajo, een dorpje 
vlakbij Cajarmarca. Toen hij twee was, bracht zijn moeder hem met plotselinge hoge koorts naar de plaatselijke 
gezondheidspost. Zijn hersenvliesontsteking werd daar wel genezen, maar vanaf dat moment hoorde hij bijna niets 
meer. Hij kon toen nog niet praten.  
Als zesjarige ging Juan Carlos naar een speciale school in Cajamarca, waar hij gebarentaal leerde en 
gespecialiseerde begeleiding kreeg. Op de basisschool kwam Pedro van de Asociación Holanda in de klas 
gebarenles geven. Juan Carlos had het prima naar zijn zin: hij kon een beetje horen met een gehoorapparaat en hij 
kon goed met zijn klasgenoten communiceren in gebarentaal. Samen met een groepje vrienden maakte hij de 
overstap naar de middelbare school, waar hij werd gekozen als klassenvertegenwoordiger.  
Hij wilde graag naar SENATI, een soort ROC, om monteur te worden van zware machines zoals kraanwagens en 
bulldozers. Helaas werd hij daar niet toegelaten; het was gevaarlijk om als slechthorende met deze machines te 
werken. En hij kon niet goed horen wat er aan de motoren zou mankeren. In veel andere landen denkt men daar 
gelukkig anders over! 
We hebben Juan Carlos aangeraden toch een opleiding bij SENATI te volgen, want met zo’n diploma krijg je hier 
gegarandeerd werk. Een maand lang hebben we hem geholpen met de voorbereiding voor zijn toelatingsexamen, 
en inmiddels studeert hij volop voor automatiseringsdeskundige. Via ons krijgt hij een studiebeurs, reiskosten 
financiert hijzelf. Hoewel er geen vacature was heeft hij zelf besloten dat hij op de ijszaak van Pim en Luz Marina 
zou gaan werken. Daar werkt hij nu parttime,hij financiert er zijn reiskosten mee. Hij weet wat hij wil, heeft 
zelfvertrouwen en neemt zijn toekomst in eigen handen. En dat streven we na met ons project. Niet alles loopt 
trouwens zomaar positief bij hem. Het afgelopen jaar kreeg hij een motorongeluk en vorige week nog viel hij met 
zijn gezicht in het prikkeldraad. Hij is dus een paar littekens rijker, maar het is een doorzetter, dus hij komt er wel. 
 

Steun JIJ StOI in 2017? 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. 
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