FEBRUARI 2021 – Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru
Beste .......,
2020 - een memorabel jaar. De hele wereld was (en is) in de ban van Covid19, een verraderlijke pandemie die
ongelooflijk veel slachtoffers eist en de tweedeling tussen arm en rijk nog eens extra benadrukt. Hoewel deze crisis
er ook bij ons ongenadig hard inhakt, zijn de staatsfinanciën zo sterk dat er voor vele tientallen miljarden euro’s
steunpakketten zijn afgekondigd. Hoe anders is dat in Peru, waar de lockdown harder en ingrijpender is dan bij ons,
en er van structurele overheidssteun nauwelijks sprake is. Iedereen moet zichzelf maar redden, lijkt het devies. Met
alle gevolgen van dien.
Gelukkig hebben wij elkaar en kunnen we als vrienden van StOI wel degelijk iets doen. Jullie deden dat zeer
ruimhartig n.a.v. onze oproep in augustus voor extra steun. Hierover en over andere StOI-ontwikkelingen lees je
meer in deze nieuwsbrief.
En onthoud: 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 2020. Eind maart 2020 is dit gereed. Check ook onze website: www.gelijkekansenperu.nl

Hoe is de 2020-opbrengst van ruim 42.000 euro tot stand gekomen?
Het totaalbedrag aan vriendendonaties bedroeg in 2020 ongeveer 14.000 euro en is daarmee de hoogste
opbrengst in ons bestaan. Het was vooral de extra corona nieuwsbrief die we in augustus 2020
rondstuurden die veel losmaakte bij jullie als donateurs. We zijn hier ongelooflijk dankbaar voor. In deze
nieuwsbrief gaven we aan wat de gevolgen waren van de Covid19-pandemie in Cajamarca voor het
dovenproject, voor de ijszaak en voor Pim en Luz Marina. Het leidde er uiteindelijk toe dat de donaties
door de vrienden in 2020 zijn verdubbeld ten opzichte van de jaren hiervoor.
Daarnaast zijn er enkele grotere donateurs die in 2020 samen bijna 27.000 euro hebben gedoneerd.
Hierin is een bedrag opgenomen van 10.000 euro van het Global Durability Fund, een gift van een van
onze vrienden van 5.000 euro, beide als aanvulling op de oproep in de corona nieuwsbrief én een
donatie van 10.000 euro van de Zusters van de Choorstraat. Ook de Protestantse Gemeenschap in Edam
en Volendam heeft haar bijdrage gecontinueerd. Tenslotte is er een donatie ontvangen van 1.948 euro
van De Seizoenen BV met de omschrijving ‘kerstpakketten actie’. Tot op heden weten we niet wie
hiervoor heeft gezorgd, maar we zijn hem/haar zeer dankbaar, net als iedereen die in 2020 een bijdrage
heeft overgemaakt natuurlijk.
Nieuw beleidsplan
In 2020 zouden Pim en Luz Marina naar Nederland gekomen zijn voor hun tweejaarlijks bezoek, inclusief
StOI-middag op de Gelderhorst in Ede voor alle geïnteresseerde donateurs. Er was er een bosdag
gepland, om verder te werken aan een nieuw beleidsplan waarin StOI en de Asociación Holanda de
komende jaren samen projecten ontwikkelen, uitvoeren en, heel belangrijk, fondsen kunnen aanvragen.
Corona gooide overal roet in het eten, zo ook bij ons. Peru ging in een zware lockdown, waar het land
deels nog in verkeert. Pim en Luz Marina moesten in Cajamarca blijven en daar zoveel mogelijk proberen
de schade beperkt te houden. Zij zorgden er o.a. voor dat de armste groep doven in Cajamarca een kleine
financiële ondersteuning kreeg waarmee zij aan een voedselprogramma konden deelnemen (zie foto’s).

In Nederland konden we ook niet veel. Als bestuur hebben we alleen online meetings gehad. Het
verschafte ons wel de mogelijkheid het beleidsplan rond te maken, in nauwe afstemming uiteraard met
de Asociación Holanda. Het bezoek dat StOI bestuurslid Julia van Grinsven in de zomer van 2019 aan
Cajamarca bracht en waarover zij een rapport met concrete aanbevelingen schreef, is één van de pijlers
waarop het nieuwe beleidsplan rust. In november 2020 was het beleidsplan voor de jaren 2021 - 2025
klaar. Een periode van vijf jaar, met een nadruk op wat de eerste twee jaar vooral noodzakelijk en
wenselijk is. Met het nieuwe beleid willen we de bestaande activiteiten continueren, maar ook nieuwe
initiatieven (mede als gevolg van de coronasituatie) gaan ontplooien.
We hadden eerder al een lijst gemaakt met mogelijk geïnteresseerde fondsen in onze activiteiten. Een
aantal van deze instellingen is nu aangeschreven. En dat heeft gewerkt……
Samenwerkingen met Nederlandse fondsen in 2021
In de afgelopen jaren heeft StOI, mede dankzij jullie toegewijde steun en vertrouwen, een stevige
financiële basis met een sterk imago kunnen opbouwen. We zijn een solide stichting met een duidelijke
missie en koers én, heel belangrijk, transparante communicatie over wat we doen. Website,
jaarverslagen (financieel en sociaal), nieuwsbrieven en recentelijk ook onze aanwezigheid op social
media, maken dat we gezien, geloofd en gewaardeerd worden.
Vanuit deze overtuiging zijn we, nadat ons beleidsplan 2021 - 2025 gereed was, gaan praten met enkele
institutionele fondsen over mogelijkheden om concreet samen te werken. We zijn zeer verheugd om hier
te kunnen melden dat we inmiddels met Wilde Ganzen en Vrienden van Effatha een samenwerking zijn
aangegaan voor 2021 waarbij de ambitie reeds is uitgesproken om dit voor een langere periode voort te
zetten. Deze ondersteuning biedt een prima basis om onze samenwerking met de Peruaanse
zusterorganisatie de komende jaren te kunnen financieren.
Begin februari volgde het Kinderfonds van Dusseldorp dat een mooi bedrag beschikbaar stelt voor de
aanschaf van laptops en het maken van betere internetverbindingen in Cajamarca.
Kort nieuws
- StOI is nu ook te vinden op Instagram en LinkedIn (gelijkekansenperu). We waren al aanwezig op
Facebook en YouTube. Daarmee zijn we op alle belangrijke social media kanalen actief.
- TV-spot Wilde Ganzen: met de campagne Project in Beeld zet Wilde Ganzen in 2021 elke week
één project ‘in the picture’. StOI / Asociación Holanda zijn hiervoor gevraagd in de week van 4
april - 11 april. Er komt dan op NPO 2 een spotje van StOI / Asociación Holanda van circa 1
minuut met foto’s van onze activiteiten. Een voice over geeft commentaar, we doen ons best er
een gebarentolk bij te betrekken. Herhaling volgt op 2 latere tijdstippen. Ook op de radio zijn er
spotjes. Zie t.z.t. de website voor de uitzendtijdstippen. Daarnaast worden alle projecten die zo
in beeld komen belicht in het blad van Wilde Ganzen, op hun website en social media-kanalen.
Steun JIJ StOI in 2021? 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

