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Stichting Oportunidades Iguales 
 
Naam:  Stichting Oportunidades Iguales  
  (Stichting Gelijke Kansen)  
 
Rechtsvorm: Stichting 
 
Gevestigd: Hommerterhof 23 
  6436 ED Amstenrade 
 
Organisatie: Bestuur van 5 leden, allen zetten zich   
                onbezoldigd in 
 
Registratie: KvK: 14.10.48.55 
  ANBI: RSIN 8197.61.576 
 
Website: www.gelijkekansenperu.nl 
 
Facebook: www.facebook.com/#!/GelijkeKansenPeru 
 
LinkedIn: StOI Stichting Oportunidades Iguales 
 
Instagram: gelijkekansenperu 
 
Email:  info@gelijkekansenperu.nl 
 
Bankrek.: NL 74 ABNA 057.98.37.777 Amstenrade 
 
Communicatie: - Halfjaarlijkse nieuwsbrieven 
  - Iedere 2 tot 3 jaar een StOI-middag 
  - Presentaties op verzoek 
  - Financieel jaarverslag 
  - Sociaal jaarverslag 
 
Statutaire doelstelling: 
-  Het verwerven van financiële steun ten behoeve van 

kleinschalige projecten in het Noorden van Peru; deze projecten 
zijn vooral gericht op de verbetering van de sociale, economische 
en emotionele leefomstandigheden van alleenstaande moeders, 
doven en slechthorenden en boerinnen en hun directe omgeving; 

-  Het realiseren van educatie in de breedste zin van het woord 
waarmee de kans op een goed toekomstperspectief voor de 
doelgroep(en) kan worden verbeterd; 

-  Het ontplooien van andere initiatieven en werkzaamheden die de 
doelgroep(en) structureel verder vooruit helpen. 
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Bestuurssamenstelling 
 
Yvette Lentink  Voorzitter 

Werkzaam als coördinator       
Vrijwilligers en activiteiten bij 

   Gelderhorst 
 
 
 
 
Joep Heijster  Secretaris / penningmeester 
   Werkzaam voor EY Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Heijster  Algemeen bestuurslid 
    Eigenaar/partner    
   communicatiebureau:  
   Meesters in Communicatie 
   Werkzaam als docent Communicatie  
   ROC Nijmegen 
 
 
 
Jeroen Jansen  Algemeen bestuurslid 
   Werkzaam als assistent-   
   groepsbegeleider bij Kentalis 
 
 
 
 
 
 
Julia van Grinsven Algemeen bestuurslid 
   Gepensioneerd, heeft gewerkt bij Kentalis      
                                           International als projectleider 
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Historie 
 

In 1999 besluiten Pim Heijster, boekhouder, en Luz Marina Benzunce, 
zuiveldeskundige, om een ijszaak te beginnen in Cajamarca, de 
geboorteplaats van Luz Marina op 2.750 meter hoogte in de 
noordelijke Peruaanse Andes. Vanaf het begin af aan worden de 
príncipes van verantwoord ondernemen toegepast: er wordt met 
alleenstaande moeders gewerkt en fruit en room worden betrokken 
van plaatselijke boeren tegen een eerlijke prijs en een eerlijk gewicht. 

De Heladeria Holanda SRL is inmiddels uitgegroeid tot 5 vestigingen 
met ruim 30 personeelsleden en een jaaromzet van ongeveer 
400.000 Euro (voor de corona-periode). Een commerciële 
onderneming in een groeiende markt met een leuk en lekker product.  

In 2002 wordt de eerste dove werkneemster aangetrokken. Er volgen 
er meer: thans staan er zeven op de loonlijst. In 2008 en 2009 komt 
er vanuit Nederland twee keer een groep doven en slechthorenden 
met vertaalsters naar Cajamarca voor een korte uitwisseling. Deze 
ontmoetingen stimuleren de mensen in Cajamarca de doven-
problematiek serieus ter hand te nemen. 

In 2010 wordt er in de gebouwde ijsfabriek een dovenontmoetings-
centrum in gebruik genomen vooral bedoeld om onderwijs-
faciliteiten te installeren voor dove werknemers, zowel van het 
eigen  als van andere bedrijven in de stad. Een jarenlange 
bestuursfunctie van Pim binnen de Kamer van Koophandel heeft 
geholpen bij het stimuleren van andere ondernemers om doven in 
dienst te nemen. 

In 2011 wordt er in Peru een stichting opgericht met als doel 
onderwijs te geven aan dove jongeren en de arbeidsintegratie van 
doven te stimuleren. Dit, door de ijszaak geïnitieerde, project wordt 
zodoende formeel afgescheiden van de bedrijfsactiviteiten. Twee 
jaar eerder in 2009 is er in Nederland reeds een stichting in het leven 
geroepen die als doel heeft de Peruaanse activiteiten financieel te 
ondersteunen. De afgelopen 10 jaar wordt er jaarlijks ongeveer 
15.000-20.000 euro vanuit Nederland overgemaakt naar Peru. 

De ijszaak is een commercieel bedrijf met concrete sociale 
doelstellingen die op deze manier een bijdrage levert aan de 
economische ontwikkeling en formele werkgelegenheid creëert 
voor kansarme groepen, daarin gesteund door stichtingen in Peru 
en in Nederland. Het is een geslaagd voorbeeld dat ook kleine 
bedrijven een grote sociale impact kunnen hebben. 
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Samenvatting financiën 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 
(na resultaatbestemming) 
 
                                                                                 2020 2019 
                                                                                 -------        ------- 
                                                                                     €               € 

Activa 

Liquide middelen                                               84.798       57.451 
                                                                --------      -------- 
Totaal activa                                                       84.798      57.451 
 
 
Passiva 
Stichtingsvermogen                                          84.798       57.451 
                                                                             ---------       ----------- 
Totaal passiva                                                    84.798       57.451 
                                                                             ======       ====== 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

                                                                      2020     2019 
                                                           -----------------------  --------------------------  
  
                                                         € € € € 
Baten 
 
Giften van vrienden                   14.297          6.050 
Opbrengst uit acties                     1.948                  75 
Donaties instellingen                   26.335        17.250 
 
                                                ---------                     --------- 
Totaal baten                                 42.580                        23.375
  
 
 
Lasten 
 
Project uitgaven                  15.000     - 
Bestuurskosten                                      233             713 
                                               ---------                     ---------   
Totaal lasten       15.233                           713 
                                  ======                        ====== 
 
Resultaat 
Resultaat                    27.347         22.662 
                                =======                     ====== 
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Activiteiten in 2020 
 

De activiteiten vallen uiteen in de volgende onderdelen: 

1. Onderwijs: 

a. Kinderen tot 7 jaar 

b. Kinderen van 7 tot 12 jaar  

c. Jongeren van 12-18 jaar 

2. Arbeidsparticipatie: 

a. Werkende jongeren 18 jaar en ouder 

3. Institutionele versterking 

4. Activiteiten in Nederland 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 



  SOCIAAL JAARVERSLAG 

7 
 

1. Activiteiten m.b.t. onderwijs in 2020  
 
Informatie over de activiteiten in 2020 
Het jaar 2020 laat zich vanwege de COVID-19 pandemie moeilijk vergelijken met voorgaande jaren. Toch 
houden we voor ons sociaal jaarverslag hetzelfde format aan. Daarin is nu zichtbaar wat de impact is van 
de pandemie op onze activiteiten. 
 
In het verhalende deel beperken we ons tot de tendensen van het jaar 2020 die ons belangrijk lijken voor 
de toekomst van de Asociacion. In 2020 hebben we een nieuwe beleidsnota gemaakt voor de periode 2021-
2025. Deze is inmiddels met succes gepresenteerd aan een aantal donoren in Nederland. Dit document is 
terug te vinden op onze website. 
 
We volgen hier dus dezelfde indeling, met dezelfde groepen als in eerdere jaren:  

- Spraak-taal therapieën aan de jongste kinderen door onze therapeuten 
- Gebarentaal klassen aan kinderen, familieleden en docenten van de lagere scholen 
- Tolken en huiswerkbegeleiding voor de jongeren op de middelbare scholen  
- Hulp aan dove werkenden om formeel werk te krijgen en te behouden. 

 
Van 0 tot 7 jaar: Spraak/taal-therapie 
 

 
In totaal hebben 25 kinderen spraak-taaltherapie gehad in 2020. Minder kinderen dan de voorgaande 
jaren. Van de vier therapeuten hebben er twee relatief snel online lessen weten in te voeren, motiverend 
voor de meerderheid van hun leerlingen en ouders. De andere twee hebben dit jaar veel moeilijkheden 
gehouden om persoonlijke redenen. Toch hebben we aan het eind van het jaar ook het contact weten te 
herstellen met enkele van hun leerlingen.  
 
Op dezelfde wijze hebben leerlingen en ouders meer of minder moeilijkheden gehad om zich aan te 
passen aan de nieuwe digitale werkelijkheid. Ondanks alle moeilijkheden hebben twee kinderen een CI 
gekregen in Lima. We hebben hen geholpen met alle procedures en hieraan gerelateerde zaken bij de 
operatie. 
 
De Duitse audiometrie-vrijwilligers hebben Peru tijdelijk verlaten in april 2020 vanwege de Covid-19 
situatie. Hoewel hun Peruviaanse counterpart heeft gedaan wat ze kon op gebied van batterijen en 
onderdelen van de gehoorapparaten, kon jammer genoeg niet dezelfde kwaliteit geleverd worden als in 
de voorgaande jaren.  
 
Lessen gebarentaal 
 

Onderwerp Detail 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Gebarentaallessen 
kleuter- en basisschool 

Lessen van 50 minuten 381 461 504 619 565 645 119 

Aantal kleuter- en 
basisscholen 

Aantal scholen 15 17 19 21 18 19 16 

Dove kinderen Dove kinderen en jongeren 18 31 39 43 54 66 63 
Horende klasgenoten 
van dove kinderen 

Schatting van aantal 
medeleerlingen in de klas 

504 775 547 452 281 367 0 

Onderwerp Detail 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Spraaktherapie Lessen van 50 minuten 456 443 660 917 1.275 1.381 759 
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Gebarentaallessen voor 
groepen woensdag en 
donderdag 

Aantal sessies per jaar 47 47 47 55 64 66 44 

Extra lessen bij dove 
kinderen thuis in 
vakantieperiode 

Aantal uren     30 126 52 

 
Pedro is dit jaar niet fysiek aanwezig geweest in de lagere schoolklassen. Hij heeft besloten om korte 
filmpjes te ontwikkelen en naar de mobieltjes van de ouders te sturen, om op die manier contact te 
houden met de verschillende leerlingen en verder te gaan met het oefenen van de gebarentaal. De 
leerkrachten van de lagere scholen hebben zich niet altijd kunnen aanpassen aan de nieuwe digitale 
werkelijkheid.  
 
De gebarentaallessen op woensdag en donderdag zijn gedurende het hele jaar doorgegaan. Alhoewel, het 
type deelnemer is veranderd. Tevoren waren het de dove kinderen zelf en hun familieleden. Dit jaar 
waren het docenten, studenten van de pedagogische opleidingen en universiteiten, o.a. twee 
psychologen die geïnteresseerd waren deel te nemen voor hun CV.  Dit kan heel nuttig zijn voor ons 
netwerk in de toekomst.  
 
De ouders namen nauwelijks deel, omdat er in de meeste gezinnen maar één mobieltje is, dat gebruikt 
wordt door de hele familie voor de online lessen van het ministerie van onderwijs via de tv.   
 
Overheidssteun  
Dit jaar hebben we geprobeerd onze kinderen te laten profiteren van bijna alle programma's die de staat 
aanbood, zoals: 
1. Bonus S/. 380 (circa 90 Euro). Een bonus die bestemd was voor de inwoners van het armste stedelijk 

gebied. Hier profiteerden zes moeders met dove kinderen van, die geen 
arbeidsongeschiktheidspensioen of een uitkering van de staat hadden. Het werd gecoördineerd met 
de vertegenwoordigers van de OMAPED van de gemeente. 

2. Evenzo ontvingen mensen met een invaliditeitspensioen in de maand maart de betaling van twee 
pensioenen als hulp bij deze crisis. 

3. De voedselmand:  elf moeders hebben hiervan geprofiteerd; dit werd gecoördineerd met mevrouw 
Adela van OMAPED. 

4. De regionale regering heeft ons in het begin in de steek gelaten met de levering van melk en voedsel 
voor de meest behoeftige mensen. Mensen waren erg verwachtingsvol om hun documenten af te 
leveren, maar uiteindelijk kregen ze niets. Het leert ons dat je heel voorzichtig moet zijn, als de steun 
van anderen komt. 

5. Nadat wij hen ons ongemak hadden geuit, gaven ze ons voedsel voor vijftien gezinnen (elf van de 
Asociacion, twee gezinnen van het ECA-project en twee van de Dovenassociatie van Cajamarca). 

 
 
Tolken en huiswerkbegeleiding 
 
Onderwerp Detail 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Uren x leerkrachten 
op de middelbare 
school die 
deelnemen aan 
gebarenles  

Totaal uren 
leerkrachten 

0 345 86 35 0 0 0 

Uren vertaling 
gegeven in 

Uren per 
leerling 

50 1.130 1.880 2.570 2.638 4.596 2914 
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middelbare 
schoolklassen  
Huiswerkbegeleiding 
wiskunde 

Uren 
begeleiding 

0 549 643 438 1.145 99 0 

Huiswerkbegeleiding 
andere thema’s met 
name communicatie 

Uren 
begeleiding 

0 0 267 625 773 1.600 536 

Voortgezette studies 
na het middelbaar: 
technisch en  
universitair (UNC-
DINMAS-CEBA) 

Aantal 
leerlingen 

0 0 1 1 3 13 10 

Begeleiding voor 4 
studenten op de 
universiteit (3 
faculteiten) 

Uren 
begeleiding 
door 4 
medestudenten 

     473 588 

 
Na het schooljaar 2019, waarin zeven studenten vertrokken van de middelbare school, bleven we daar 
met minder studenten voor het jaar 2020.  Op de jongensschool kwam een nieuwe leerling, die vanaf het 
begin van de pandemie niet meer naar zijn klas kwam. Met de school ‘Dos de Mayo’ onderhielden we 
weinig contact dit jaar.  

Op de meisjesschool kwamen twee nieuwe leerlingen en hadden we er nog vier in de andere leerjaren. 
Hier  hebben we onze tolkinspanningen en huiswerkbegeleiding op geconcentreerd. Een van onze tolken 
nam deel aan de wekelijkse docentenvergadering. Onze tolken hebben veel meer gedaan dan de lessen 
van de docenten te tolken, uiteindelijk hebben ze alle lessen aangepast en zelf lesgegeven aan de dove 
leerlingen.  Niet bepaald zoals de structuur zou moeten zijn, maar aldus door ons besloten in constante 
afstemming met het docententeam. 

Van DIMAS trokken zich dit jaar twee leerlingen terug om terug te keren naar hun ouderlijk huis 
gedurende een aantal maanden. Vijf leerlingen gingen verder, en die sloten hun studie ‘administrateur’ 
aan het begin van 2021 af.  

De vier studenten aan de Nationale Universiteit van Cajamarca (UNC) vervolgden hun studie dankzij de 
steun van hun collega-studenten aan dezelfde studierichting, die de tijd namen alle online lessen van de 
docenten individueel nader toe te lichten, na de sluiting van de collegezalen. Zeer intensief werk. De 
studenten zijn zeer gemotiveerd, maar het is moeilijk voor hen om de inhoud te begrijpen en hun scores 
zijn niet erg hoog.  Het gesprek met de UNC om gebarentolkentolken in hun interne organisatie op te 
nemen zijn dit jaar gestagneerd. 

  



  SOCIAAL JAARVERSLAG 

10 
 

2. Activiteiten m.b.t. arbeidsparticipatie in 2020 
 
Werkenden en volwassenen 
 

Onderwerp Detail 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Beurzen voor technische 
opleidingen 

Personen met 
een beurs 

0 6 0 1 8 7 0 

Sociaal/juridische assistentie Uren assistentie 0 80 0 120 68 20 0 
Coördinatie Ministerie van 
Werkgelegenheid 

Uren 
coördinatie 

0 0 16 20 20 
 

0 60 

Werkende Dove jongeren die 
aan parttime studie 
deelnemen op zaterdagen 

Aantal 
leerlingen 

0 0 0 0 6 4 2 

 
Het contact met dove werkenden is dit jaar zeer beperkt geweest. Een deel van de werkenden heeft zijn 
banen kunnen behouden, speciaal zij die werken op de universiteit, het waterbedrijf, de kliniek, de 
boekhandel en de helft van de medewerkers van ons eigen bedrijf Heladería Holanda. Anderen hebben 
hun baan verloren of minder werk en daardoor ook minder inkomen.  

Bij bepaalde gelegenheden hebben we getolkt in vergaderingen tussen de werkgevers en de werknemers 
om de beslissingen van de bedrijven uit te leggen om tijdelijk werktijd en salaris van hun medewerkers te 
verminderen.  

In verschillende situaties hebben we ondersteund op humanitair gebied bij zieken en sterfgevallen in de 
gezinnen van de mensen met een beperking.  

Op gebied van de Dovenorganisatie is dit jaar niet veel gebeurd, alhoewel, de doven wisten te 
communiceren via de mobieltjes waarover het grootste deel van de dove volwassenen inmiddels 
beschikt.  
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3. Institutionele versterking 
 
De institutionele contacten zoals die dit jaar hebben plaatsgevonden, met name 
op het gebied van de verschillende platforms. 
 

• Een ervan is met ‘La Junta de Usuarios de Salud’ een nieuwe groep  
waarin wordt gefocust op de toegangsrechten tot gezondheidszorg 
voor mensen met een beperking.  
 

• Een andere lijn is met het Ministerie van Onderwijs op nationaal niveau, 
waar een tijdelijke kracht zich heeft ingespannen een speciale 
interventiestrategie voor dove mensen uit te werken. Haar visie past bij 
onze manier van werken van de laatste jaren. Helaas werkt de persoon 
in kwestie momenteel niet meer op het ministerie, maar we zijn 
hoopvol dat op nationaal niveau verschillende onderwerpen 
geïmplementeerd worden, die wij al jaren stimuleren. Dit heeft als 
groot voordeel dat onze ervaringen als referentie en pilot kunnen 
dienen op een veel grotere schaal.  

 
• De contacten met de Defensoria del Pueblo (een soort ombudsman) 

hebben we behouden.  
 

• Zo ook de contacten met de mensen in Arequipa, met wie we hebben 
deelgenomen aan verschillende online cursussen. Het uitzicht op een 
fysieke uitwisseling is tijdelijk verdwenen, maar de contacten worden 
onderhouden. 

 
• De contacten met de psychologen van de groep ‘Tendencias’ zijn 

onderhouden via de online cursussen die wij faciliteerden en waarvoor 
we zijn betaald. 

 
• Met de ‘Academia Villareal’ zijn geen contacten geweest dit jaar.  

 
• Wat erg positief is geweest dit jaar zijn de contacten die we hebben 

gerealiseerd met de “Requena SB Group’. Een groep van vier 
professionals uit Venezuela, Brazilië en Centraal Amerika, twee dove 
mensen en twee gebarentolken, die zich als vluchteling hebben 
gevestigd in Lima. Ze zijn actief geweest in internationale doven-
organisaties. 
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Ze hebben enkele online cursussen gegeven aan onze tolken en aan 
sommige dove mensen die het afgelopen jaar van school kwamen. We 
hebben een strategie uitgewerkt om in de toekomst tien dove 
rolmodellen op te leiden. We beseffen dat er in Latijns-Amerika  
verschillende landen zijn, die veel verder zijn in hun ontwikkeling dan 
Peru. Hun enthousiasme is erg aanstekelijk. Voor meer details willen 
we je aanraden eens te kijken op www.hablemosdesenas.com.   
 
Het geeft echt een ander perspectief waar we terecht zouden kunnen 
voor kwaliteitsonderwijs aan mensen met een gehoorbeperking. Het 
enthousiasme is wederzijds, de groep is geïnteresseerd om meer met 
ons te werken in Cajamarca na de pandemie.  
 

• In dit jaar moeten we de goede afstemming met de verschillende 
overheidsinstanties vermelden op gebied van humanitaire hulp aan 
onze doelgroepen.  

 
 
Intern onderstrepen we dat Sandra Medina en Fiorella Aysanoa ‘middenkader’ 
verantwoordelijkheden op zich beginnen te nemen, de eerste op 
administratief niveau en externe contacten, de tweede  op het niveau van 
verdieping van het educatieve gedeelte en de visie op het belang van 
gebarentaal als eerste taal.     
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4. Activiteiten in/vanuit Nederland in 2020 
 
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.  
 
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 onze donateurs. We zijn hier ongelooflijk dankbaar voor. In 
een speciale 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’. Een van onze 
vrienden heeft deze actie georganiseerd waarvoor we zeer dankbaar zijn. 
 
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 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). 
 

 

 
 
 

 



  SOCIAAL JAARVERSLAG 

14 
 

In Nederland werden we ook beperkt door Covid-19. 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 de toegewijde steun en het 
vertrouwen van een groep vaste donateurs, 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.  
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Bijlage 
 
Hieronder twee impressies van medewerkers van de Asociación Holanda hoe zij het afgelopen jaar 
gewerkt hebben.  
 
 
                    Werken in tijden van corona (geschreven door Sandra Medina) 
 
Audiometrie 
Bij de ‘Audiometrie’ zijn de verantwoordelijke mensen nog steeds in Duitsland.  
Ze waren van plan om begin januari 2021 terug te komen, maar met de tweede  
corona-golf is dat voor hen nu niet mogelijk. Ze stemmen af met Violeta R.  
(lokale kracht) om de mensen te kunnen blijven helpen. 
Violeta werkt vanuit haar huis. Ze onderhoudt de hoortoestellen en indien nodig gaat ze naar het laboratorium om 
oorstukjes voor sommige kinderen te maken. Het materiaal heeft ze uit Duitsland gekregen. Momenteel worden er 
geen audiologische tests gedaan, wat een groot probleem is, vooral wanneer er nieuwe kinderen zijn of kinderen die 
een nieuw onderzoek nodig hebben. Dan wordt er gewerkt met eerdere tests. 
 
Therapieën 
In juli hielden we een bijeenkomst met de spaak-taaltherapeuten, waar Norka Ramos, een trekker op gebied van 
online therapieën, de anderen trainde. Uiteraard moest iedereen het aanpassen aan haar eigen werkwijze, 
aangezien ze alle vier kinderen hebben met verschillende problematieken. Norka en Rossana konden aardig wat 
therapieën voortzetten. Dit was te danken aan de steun van de ouders van de kinderen en dat die een telefoon 
hebben met WhatsApp of laptop en goede internettoegang. Concesa werkte in het begin met haar vier kinderen, 
maar uiteindelijk hield ze er maar twee over, omdat sommige gezinnen geen toegang hebben tot internet of tot een 
mobiele telefoon. Rosa had ook problemen, omdat ze thuis geen laptop voor zichzelf had, daar haar kinderen en 
haar man alle vier de laptops thuis gebruikten. Het internet was moeilijker toegankelijk voor videogesprekken met 
mobiele telefoons. Daarom kon zij haar werk niet doen. Van de in totaal 25 kinderen die therapieën volgden, werd 
één therapie in februari beëindigd. Slechts zes kinderen konden hun therapieën niet voortzetten om de redenen die 
hierboven al zijn vermeld. 
 
De lessen van Pedro Lora 
Pedro is sinds juli in Cajamarca. Ik coördineerde met hem om 's avonds vanuit zijn huis lessen te blijven geven en in 
Baños del Inca (plaatselijke ijssalon van de Heladeria) video's in gebarentaal op te nemen via WhatsApp voor de 
kleuter- en basisschool. De bedoeling was om woordenschat in gebaren te vergroten. In totaal hebben zeventien 
dove leerlingen dit jaar Pedro’s online lessen gevolgd. 
Daarnaast waren er twee speciale gevallen: die van de driejarige Anjher C., die in oktober een Cochleair Implantaat 
(CI) kreeg samen met Adrián B. Nu krijgt hij online therapieën van Norka en hebben ze enkele persoonlijke afspraken 
in het ziekenhuis in Lima dankzij het ziekenfonds. Het andere geval is dat van Julio Cesar Bueno G. Voorheen woonde 
hij bij zijn grootouders zonder internettoegang, maar sinds juli woont hij bij zijn oudere zus. Het kind krijgt 
ondersteuning van SAANNE en de video’s van Pedro Lora. 
Ouders, vooral die op de basisschool, fungeren noodgedwongen als leraren voor hun kinderen. Ze vertellen me dat 
hun geduld soms opraakt, ze moe zijn en het gevoel hebben dat ze het niet meer kunnen verdragen. Ouders worden 
ondersteund door het televisieprogramma "Aprendo en Casa" dat nu met gebarentolk op een staatskanaal 
verschijnt, naast de les van de leraren die naar hun mobiele telefoons wordt gestuurd. 
Kleuterschool-, basis- en middelbare scholieren worden ook ondersteund door gebarentolken: Doris Roncal, Sandra 
Arana, Rosa Gil en Keiver (een van de doven die vorig jaar de middelbare school heeft afgemaakt. Hij is de zoon van 
mevrouw Rosa die als onderwijs-assistente werkte op het ‘Colegio San Ramón’ in 2019. Keiver is een doof rolmodel 
op de Speciale School). 
 
Netwerken 
Ik, Sandra, zit in twee online groepen: één daarvan is de Raad van Gebruikers van Gezondheidszorg (JUS: Junta de 
Usuarios del Servicio de Salud). Hier worden we geïnformeerd over alles wat te maken heeft met COVID-19, de 
meest actuele stand van zaken. Online vergaderingen worden gehouden via ZOOM. De andere groep is het Netwerk 
Sociale Bescherming (la Red de Protección Social). Hier zijn publieke en private organisaties in verenigd, die zich 
bezighouden met mensen met allerlei beperkingen. Naast OMAPED en CONADIS van Cajamarca en Lima sturen zij 
ons de sociale uitkeringsprogramma’s van de staat voor de mensen met een beperking en kwetsbare groepen.  
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Het geven van online lessen (Maart-December)  
geschreven door Fiorella Aysanoa 
 
De aangeboden online lessen waren voor de leerlingen van de middelbare  
school ‘La Merced’. De werkwijze die wij hebben ontwikkeld in deze  
pandemiesituatie, is het gebruik van PowerPoint, in combinatie met  
documenten gestuurd door de docent. We moesten de lessen geschikt maken voor de leerlingen met een auditieve 
beperking, en voorzien van video’s in gebarentaal voor elk onderwerp. Dan werden ze doorgestuurd naar de 
persoonlijke Whatsapp van iedere student en die kon dan thuis werken met behulp van een familielid. Een van de 
moeilijkheden waar we op stuitten, was dat de ouders geen gebarentaal beheersen.  
  

• Er zijn twee studenten van de eerste klas van de middelbare school die de gebarentaal op basisniveau 
gebruiken. 
 

• En er zijn drie studenten van de 3e en 5e klas van de middelbare school die de gebarentaal op gemiddeld 
niveau gebruiken. 

 
                    RESULTATEN                 MOEILIJKHEDEN 

ü Door middel van video 
presenteerden ze hun werk en dat 
ging hen gemakkelijk af 

ü Ze leerden meer 
verantwoordelijkheid te nemen 

ü Zowel de leerlingen zelf als hun 
familieleden waren gemotiveerd om 
het huiswerk af te krijgen 

ü Ze leerden meer videogesprekken 
te gebruiken om vragen te stellen 

ü Geen goede 
internetverbinding 

ü Geen goede communicatie 
tussen ouders en kinderen 
omdat de ouders geen 
gebarentaal kennen 

ü De online lessen waren niet zo 
goed voor de studenten 

ü Het ontbrak hen aan oefening 
om te lezen 

ü Ze missen meer woordenschat 
 


