
JANUARI 2013 - Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru 
 
Beste ,  
 
Hier is ons halfjaarbericht namens de Stichting Gelijke Kansen Peru (StOI). We zijn nu drie jaar 
actief voor de dovengemeenschap in noord-Peru en hebben net de balans opgemaakt over 2012. 
Samen hebben we het afgelopen jaar 15.000 euro opgehaald, een recordbedrag. In 2011 kwamen 
we uit op bijna 9.000 euro, in 2010 op ruim 13.000 euro. In drie jaar tijd dus 37.000 euro. Een 
geweldig bedrag waarmee Pim en Luz Marina heel veel hebben kunnen doen om doven in Peru 
een beter bestaan te geven.  
 
Hoe is de 2012-opbrengst van 15.000 euro tot stand gekomen ? In ons derde jaar zagen we het 
aantal vrienden groeien van 81 naar 104, een stijging van bijna 30%. De gemiddelde bijdrage per 
vriend bedroeg 41 euro. Ook in 2012 hebben sommige vrienden de opbrengst van een feest of 
jubileum in zijn geheel aan StOI geschonken. Geweldig! Pim en Luz Marina waren in de zomer van 
2012 in Nederland. Op 10 juni vond de eerste StOI-middag plaats in Ede, waar veel vrienden bij 
aanwezig waren. Tijdens deze en andere bijeenkomsten is ook geld ingezameld. In totaal haalden we 
ruim 2.000 euro op uit diverse acties. Daarnaast zijn er enkele grotere donaties. Naast de 
Protestantse Gemeenschap in Edam en Volendam, die opnieuw ruim 2.000 euro voor StOI opzij 
zette, noemen we hier de Stichting Tandheelkunde Jesus-Peru, die niet minder dan 5.000 euro aan 
StOI overmaakte. Op onze website leest u er meer over.  
 

 
 
 
Hoe is het geld dit jaar besteed? Een paar voorbeelden  
StOI heeft drie belangrijke doelstellingen. Om te beginnen goed onderwijs. Voor dove kinderen (maar 
ook voor hun ouders en familie) betekent dat: je kunnen uiten in gebarentaal, naast liplezen 
uiteraard. Onder de bezielende leiding van Pedro hebben tientallen dove kinderen, maar ook hun 
onderwijzers in 2012 les gehad in gebarentaal. Waar nodig laten we dove kinderen logopedielessen 
volgen, zodat ze duidelijker leren praten. Daarnaast investeren we in goede lesmaterialen voor 
diverse leeftijdsgroepen. We vervullen in Peru hierin een voorbeeldfunctie, die gaandeweg ook door 
anderen gevolgd wordt. Via congressen, prijzen die we winnen en publiciteit, raakt  onze aanpak zo 
bij veel mensen bekend.     
 
Het creëren van werk is een tweede doelstelling. Met de ijszaak van Pim en Luz Marina als voorbeeld, 
hebben ook in 2012 diverse dove jongeren werk gevonden bij bedrijven in Cajamarca en omstreken. 
Inmiddels komen dove werkloze jongeren uit andere streken van Peru naar Cajamarca omdat daar 
werk is. Maar zo simpel is het natuurlijk niet.   
 
Doven helpen te emanciperen d.m.v. voorlichting en scholing is de derde doelstelling. De 
voorlichtingsfilm Manos que hablan -Handen die spreken- die we in 2012 hebben gemaakt en die ook 
in Peru heel veel is vertoond, helpt daarbij, naast cursussen, bijeenkomsten, etc.  



Mocht u de film nog niet gezien hebben, op onze website vindt u een link om hem te bekijken. Zeker 
de moeite waard!        

Hoe verder in 2013 ? We hopen uiteraard dat u in 2013 ons initiatief opnieuw financieel steunt.     
U 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 u helpt ons ook als u anderen over StOI vertelt of deze mail doorstuurt. Op onze 
website www.gelijkekansenperu.nl vindt  u  meer  informatie  en  veel  foto’s.  Hartelijk  dank  alvast 
voor uw support. 

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. 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 uw steun, mede namens de Cajamarcaanse dovengemeenschap.  
Bestuur Stichting Gelijke Kansen Peru: Pim Heijster, Joep Heijster, Frank Heijster, Jeroen Jansen, 
Yvette Lentink, bijgestaan door Nathalie Alberts. 
 

       

 
 


