
FEBRUARI 2022 – Aan alle vrienden/vriendinnen van de Stichting Gelijke Kansen Peru        
                                                                                                                                                              
Beste StOI-vriend/vriendin,  
 
2021 - een jaar om snel te vergeten. De wereld wordt nog steeds gedomineerd door Covid19. Bij ons in Europa en in 
Nederland hakt de crisis er hard in, in Peru is de situatie nog veel schrijnender. Het land heeft een van de hoogste 
mortaliteitscijfers ter wereld, het onderwijs is al twee jaar dicht, en iedereen moet zichzelf maar zien te redden.  
StOI gaat juist nú gewoon verder. Lees hier hoe het in 2021 in Cajamarca ging en hoe we ervoor staan. 
En onthoud: jouw/jullie bijdrage in de vorm van een donatie voor StOI is en blijft van groot belang. Beveel StOI 
daarom ook graag aan bij vrienden, waar het kan. Dank alvast. Wij werken ondertussen hard aan het sociaal 
jaarverslag over 2021. Eind maart 2022 is dit gereed. Check ook onze website: www.gelijkekansenperu.nl 

 
Hoe is de 2021-opbrengst van ruim 63.000 euro tot stand gekomen?  
Het totaalbedrag dat StOI in 2021 uit vriendendonaties heeft mogen ontvangen bedraagt ongeveer 
10.000 euro. Daarnaast zijn er enkele grotere donateurs die in 2021 samen bijna 24.000 euro hebben 
gedoneerd. Dit betreft bijdragen van Stichting Vrienden van Effatha, Stichting Kinderfonds Van 
Dusseldorp, Stichting Mia Keulaerds Fonds en de Protestantse Gemeenschap in Edam en Volendam. De 
opbrengst uit acties in het afgelopen jaar was 514 euro en had voornamelijk betrekking op de opbrengst 
van een 45-jarig huwelijk van één van onze vrienden. Tenslotte hebben we een forse projectbijdrage 
ontvangen van ruim 28.000 euro van Stichting Wilde Ganzen en het Elisabeth Strouven Fonds. 
 
Samenwerkingen met Nederlandse fondsen in 2022-2024 
We hebben eerder, samen met onze Peruaanse zusterstichting Asociación Holanda, hard gewerkt aan de 
totstandkoming van een nieuw vijfjarenbeleidsplan. Vorig jaar is dat ingegaan voor de periode 2021 - 
2025. En dat betaalt zich nu uit. We hebben inmiddels een redelijk solide organisatie staan, met een 
vaste basis van een groep vrienden die ons blijft steunen. Dat is een vertrouwen op basis waarvan je 
makkelijker samenwerkingen met andere partijen kunt aangaan. In 2021 zijn we zo gaan samenwerken 
met Wilde Ganzen en Vrienden van Effatha. Recent is deze samenwerking positief geëvalueerd. We zijn 
zeer verheugd om nu te kunnen melden dat we met Wilde Ganzen en Vrienden van Effatha een 
meerjarige samenwerking zullen aangaan.  
 
Hoe gaat het nu in Cajamarca met de dovengemeenschap? 
Zoals al gezegd zijn in Peru alle scholen, van kleuterschool tot universiteit, al twee jaar (!) dicht. Alles gaat 
online, als leerlingen/studenten tenminste over laptops beschikken en het internet functioneert. Dit is 
zeker niet altijd het geval. Voor jonge dove kinderen en hun ouders zijn het heel moeilijke tijden om te 
leren en te kunnen communiceren. Pedro doet wat hij kan; hij houdt zo goed mogelijk contact met de 
kinderen door hen één-op-één online gebaren te leren en te ondersteunen.  
De lessen voor de middelbare scholen gaan online door en daar spelen de gebarentolken een heel 
belangrijke rol in. De universitaire studenten zijn heel gemotiveerd en zetten door, ondanks alles. 
Jammer dat ze nu geen stage kunnen lopen.  
De logopedie- en taallessen voor de allerkleinsten zijn zoveel mogelijk online doorgegaan. 
 
De training van de dove rolmodellen door een organisatie uit Lima komt traag op gang, omdat het door 
corona bijna onmogelijk is mensen te trainen. Er zijn wél 10 dove jongeren, die graag de opleiding willen 
volgen. Er is ondertussen ook belangstelling bij wat oudere dove mensen om als ‘doof rolmodel’ te 
worden opgeleid. Pim onderzoekt wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Wordt zeker vervolgd dus.  
 

      

http://www.gelijkekansenperu.nl/


Vanwege corona zijn de Duitse studenten die in Cajamarca audiologisch onderzoek deden, terug naar 
Duitsland. Dit betekent dat de dove kinderen voor audiologisch onderzoek nu helemaal naar Lima 
moeten reizen. Niet echt handig vanwege de afstand. Het voordeel is wel dat de Asociación daardoor in 
contact is gekomen met een Peruviaanse organisatie die mensen opleidt in het doen van audiologisch 
onderzoek. Wie weet groeit daar iets moois uit.  
 
En dan nog een mooi nieuwtje: de ‘Fiscalia’ (het Openbaar Ministerie) heeft in 2021 het initiatief 
genomen om de dove motorrijders van Cajamarca extra verkeerslessen te geven. Dove mensen missen 
immers vaak allerlei informatie, die vooral verbaal wordt verstrekt. Acht zaterdagen zijn er lessen 
gegeven door allerlei organisaties (de verkeerspolitie, het ministerie van transport, de gemeente, ouders, 
gehandicaptenraad, etc.), natuurlijk nu wél getolkt door de gebarentolken. Er was heel veel 
belangstelling. Aan het eind kregen alle deelnemers een getuigschrift. Mooi neveneffect van de cursus is 
dat de politie van Cajamarca inmiddels heeft aangegeven graag gebarencursussen te willen gaan geven 
aan het korps.  
 
Kort nieuws 

- Op 25 september 2021 was Yvette namens StOI aanwezig op de jaarlijkse projectendag van 
Stichting vrienden van Effatha in Zoetermeer. Tien verschillende projecten die Effatha steunt om 
een betere positie voor doven te realiseren, wisselen op deze dag informatie met elkaar uit. 
Yvette: ‘In vergelijking met anderen zijn StOI en de Asociacíon Holanda best wel groot en 
vergevorderd. Kijk bijvoorbeeld naar onze onderwijsaanpak, die is concreet en tastbaar. De 
meeste andere projecten die Effatha steunt staan wat dat betreft nog in de kinderschoenen.’ 
Yvette kreeg hier complimenten voor van de andere aanwezigen. Met veel dank natuurlijk aan de 
inzet van Pim, Luz Marina en Pedro die hier de aanjagers van zijn in Cajamarca.  
 

                     
- Pim en LuzMarina komen in mei 2022 naar Nederland voor een bezoek van 1,5 maand. Wij gaan 

daarom weer een moment organiseren waarbij ook vrienden/vriendinnen van StOI hen kunnen 
ontmoeten. Voorlopige datum hiervoor is zondag 12 juni. Zet dit (met potlood) in de agenda!  
 

Steun JIJ StOI in 2022? 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 

http://www.gelijkekansenperu.nl/

