JULI 2019 – Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het bezoek dat StOI-bestuurslid Julia van Grinsven in mei
bracht aan Cajamarca. Julia was daar om, vanuit haar kennis en ervaring met dovenprojecten, de
balans op te maken van waar we nu staan, maar vooral ook van waar we heen willen. Julia maakt
een uitgebreide rapportage van wat zij in Peru heeft gezien. Deze rapportage, zie ook de website
binnenkort, zal door het StOI-bestuur als basis worden gebruikt voor het schrijven van een nieuw
vijfjarenplan voor de periode 2020-2025. In de volgende nieuwsbrief komen we hier op terug.
Voor nu wensen we iedereen een heel prettige vakantietijd toe.
Bezoek Julia Cajamarca
Pim en Luz Marina hebben mij gevraagd met hen mee te denken over huidige en toekomstige
activiteiten in Cajamarca. Geweldig om weer hier te zijn en de veelheid aan activiteiten te zien, die
onder de paraplu van de Asociacion Holanda plaatsvinden. Er groeit in Cajamarca steeds meer een
gemeenschap van dove en horende mensen, waarin kinderen, jongeren en ouders zich opgenomen
voelen. Zij vormen een groep: met een eigen taal, cultuur, identiteit én saamhorigheid. Dat is wat de
afgelopen weken de meeste indruk op mij maakte: te zien hoe horende en dove mensen
samenwerken om kansen te creëren en te zorgen dat iedereen mee kan doen. Alle 21 dagen bezoek ik
activiteiten, ik heb groot respect voor alles wat er gebeurt en er borrelen vragen op, die ik in de loop
van de weken bespreek met verschillende mensen.
Uiteindelijk worden er ideeën geformuleerd voor de komende jaren. Ideeën die verder uitgewerkt
moeten worden en nog met iedereen besproken, maar een paar accenten zijn al wel duidelijk:
- De gebarentaallessen van Pedro zijn nu vooral bedoeld om te zorgen dat een doof kind zich thuis
voelt op school en dat het kan communiceren met klasgenootjes, leraren en familie. Dat slaagt
prima. Maar om de taalontwikkeling van een doof kind te bevorderen, zou er eigenlijk eerder
gestart moeten worden en niet pas als ze naar school gaan. Dat zou bijvoorbeeld thuis kunnen,
zodat (horende) ouders leren hoe ze over alles kunnen communiceren met hun dove kind, en daarbij
niet alleen de taal, maar ook het denken en emoties ontwikkelen. Dat zou kunnen in een
peuter/kleutergroep, waar dove volwassenen werken, die zonder problemen met de kinderen
kunnen communiceren. Dan zullen dove kinderen een betere taalbasis hebben, wanneer ze naar
school gaan.
- Een ander punt is het leren-lezen. Lezen is belangrijk én moeilijk voor dove kinderen. Nu zijn de
kinderen bijna allemaal slechte lezers. Het is belangrijk dat de Asociacion meer kennis krijgt over
lezen, en over hoe het lezen bij dove jonge kinderen zo vroeg mogelijk kan worden gestimuleerd.
- De gebarentolken spelen een belangrijke rol op de middelbare school en in het beroepsonderwijs.
Het is goed als zij meer kennis en vaardigheden krijgen op tolkgebied. Niet eenvoudig, want de
kennis in Peru daarover is heel pril.
Werk aan de winkel dus: in Cajamarca en in Nederland, want ideeën moeten worden omgezet in
plannen én in beleid. De komende maanden ga ik samen met het StOI-bestuur werken aan een
vijfjarenplan voor de periode 2020-2025. Dat plan zal de basis zijn van waaruit ook nieuwe projecten
kunnen worden opgestart voor de Asociación/StOI. We zullen daar dan projectpartners bij gaan
zoeken die ook financieel willen meewerken. Een mooie uitdaging om samen aan te gaan werken!

Gebarentaal leren, leuk en leerzaam.

Bij de logopedist.

De tolken worden overal ingezet.

Financieel verslag 1e halfjaar 2019
In de eerste helft van 2019 hebben 53 vrienden in totaal € 4.760 overgemaakt. We hebben 7
donaties mogen ontvangen met een omvang van meer dan € 150 waaronder 2 donaties van maar
liefst € 1.000. Heel veel dank daarvoor! Iedere donatie is fantastisch en meer dan welkom. Met al
deze initiatieven zijn we uiteraard ontzettend blij! Veel vrienden geven dit jaar al voor het negende
jaar op rij een donatie aan StOI. Er zijn uiteraard ook vrienden die hun donatie voor 2019 zijn
vergeten of die nóg een gift willen doen. Uiteraard zijn alle giften zeer welkom.
Financieel en sociaal jaarverslag 2018 gereed
Ons financieel jaarverslag over 2018 en eerdere jaren vindt u op onze website. Je vindt het hier:
http://gelijkekansenperu.nl/wp-content/uploads/2019/04/Financieel-overzicht-StOI-2018.pdf .
Ook het sociaal jaarverslag over 2018 is inmiddels gereed en staat op de website. Dit is de link:
http://gelijkekansenperu.nl/wp-content/uploads/2019/05/Sociaal-jaarverslag-StOI2018.compressed.pdf
Op bezoek bij de GLS Treuhand in Bochum (D)
Medio mei zijn Yvette Lentink, Julia van Grinsven en Frank Heijster namens het bestuur van StOI op
werkbezoek geweest bij de Duitse ontwikkelingsorganisatie GLS Treuhand in Bochum. We werden
daar ontvangen door directeur Annette Massman en collega Ana Barrera, die, net als Julia, later in
mei/juni een bezoek aan Cajamarca bracht. GLS Treuhand is goed bekend met het werk van de
Asociación Holanda en steunt dit deels ook financieel. Daarnaast doet de organisatie veel op het
gebied van armoedebestrijding, klein ondernemerschap en biodiversiteit. In de regio Cajamarca
steunen ze momenteel een project hoog in de bergen op deze punten. Annette Massman is zeer
betrokken bij het werk van Pim en Luz en bezoekt ook altijd onze StOI-middagen als zij in Nederland
zijn. Inzet van het gesprek was elkaar beter te leren kennen, met de intentie in de toekomst waar
mogelijk nader samen te werken. Zodra StOI haar nieuwe vijfjarenplan klaar heeft, zullen we dit
delen met de GLS Treuhand en kijken of een verdere samenwerking op onderdelen mogelijk is.
Belastingdienst ANBI-keurmerk
De Belastingdienst meldde zich dit voorjaar bij StOI met de mededeling dat om de ANBI-status te
behouden enkele onderdelen van de website verduidelijkt moesten worden. Zo moet explicieter
worden aangegeven hoe wij inkomsten verwerven en beheren. Inmiddels is dit gebeurd. We hebben
ook gemeld dat er binnenkort een nieuw vijfjarenplan is. De Belastingdienst is hier tevreden mee.
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
natuurlijk altijd welkom. En 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.

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

