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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. 

 
 
 

http://www.gelijkekansenperu.nl/
http://www.facebook.com/%22%20%5Cl%20%22!/GelijkeKansenPeru
mailto:info@gelijkekansenperu.nl
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Bestuurssamenstelling 

 
Yvette Lentink  Voorzitter 

Werkzaam als coördinator       
Vrijwilligers en centrale 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 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 principes 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 onderwijskundige 

activiteiten te faciliteren voor dove werknemers, zowel van het 

eigen bedrijf 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. 
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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. 

Sinds de Peruaanse stichting er is, gaat die steun rechtstreeks van de 

Nederlandse stichting naar de Peruaanse stichting. 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. 

Samenvatting financiën 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 

(na resultaatbestemming) 

                                                                                 2021 2020 

                                                                                 -------        ------- 
                                                                                     €               € 

Activa 

Liquide middelen                                               97.293   84.798       

                                                                --------      -------- 
Totaal activa                                                       97.293 84.798       

 

 

Passiva 

Stichtingsvermogen                                          97.293 84.798        

                                                                             ---------       ----------- 

Totaal passiva                                                    97.293 84.798        

                                                                             ======       ====== 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

                                                                      2021     2020 

                                                           -----------------------  --------------------------  
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                                                         € € € € 

Baten 

 

Giften van vrienden                   10.068        14.297         

Opbrengst uit acties                         514           1.948                   

Donaties instellingen                   23.950         26.335 

Projectbijdrage       28.570      -         

 

                                                ---------                     --------- 

Totaal baten                                   63.102                     42.580 

         =======           =======                        

  

 

 

Lasten 

 

Projectuitgaven                 50.355         15.000 

Bestuurskosten                                    252               233           

                                               ---------                     ---------   

Totaal lasten      50.607                       15.233                            

                                  ======                        ====== 

 

Resultaat 

Resultaat                    12.495   27.347          

                                  ======                ====== 

Activiteiten in 2021 

 

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 tot 18 jaar 

2. Arbeidsparticipatie: 

a. Werkende jongeren 18 jaar en ouder 

3. Activiteiten in Nederland 2021 
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1. Activiteiten m.b.t. onderwijs in 2021  

 
Door de voortdurende COVID-pandemie is het moeilijk de cijfers van dit jaar te 
vergelijken met voorgaande jaren. Het is duidelijk dat COVID niet meer za 
verdwijnen, ook wij zullen ons dus moeten aanpassen aan deze realiteit en 
moeten zoeken naar kansen en mogelijkheden die deze situatie ons biedt. In dit 
inhoudelijke verslag beschrijven we eerst wat algemene ontwikkelingen, daarna 
volgt het format met de beschrijving van wat er in de diverse leeftijdsgroepen is 
gebeurd in 2021. We besluiten dit verslag met enkele conclusies en 
aandachtspunten voor de toekomst. 
 
Algemene informatie 
 
Positieve aspecten: 

- We bestaan nog steeds en hebben ons grotendeels weten aan te passen 

aan een aantal veranderingen ingegeven door de COVID-pandemie. 

- De aanwezigheid van jonge gebarentolken, dove rolmodellen die recent 

hun middelbare school hebben afgerond én een reeks nieuw 

aangeschafte laptops, maken dat we ons snel aanpassen aan de nieuwe 

digitale realiteit. 

- De overheid raakt steeds meer geïnteresseerd in de dovengemeenschap. 

Met het Openbaar Ministerie hebben we dit jaar goed samengewerkt, 

de politie heeft interesse in onze gebarentaallessen, de gemeente van 

Baños del Inca heeft budget vrijgemaakt voor het jaar 2022. 

- Zowel overheidsinstanties als privépersonen en instellingen zijn 

inmiddels bereid om te betalen voor geleverde diensten met betrekking 

tot de dovenproblematiek. 

- Twee leden van de internationale organisatie “Hablemos de señas” 

hebben besloten vanuit Lima naar Cajamarca te verhuizen, vanaf 

februari 2022. Dat betekent dat zij ons kunnen helpen bij het 

ontwikkelen van onze organisatiestructuur de komende tijd. Zie:  

http://hablemosdesenas.com  

- Daarnaast zijn we in contact gekomen met de organisatie “Oir para 

crecer”, die vanuit Lima een audiologisch centrum runt en die graag in 

Cajamarca wil interveniëren. Wij zijn mogelijkheden aan het zoeken om 

samenwerking tot stand te brengen. Zie http://oirparacrecer.org  

- De groep van medewerkers rondom de Asociación Holanda is sterk 

gemotiveerd om er elk jaar weer het beste van te maken. De jongere 

generatie binnen onze organisatie wordt groter en neemt ook meer 

verantwoordelijkheid op zich als voorheen. 

- Onze dove deelnemers en hun families zijn ons trouw gebleven de 

afgelopen twee jaar. Zij hebben begrepen dat het voor ons als 

organisatie ook geen makkelijke tijd is, maar hebben hun vertrouwen in 

ons behouden. Daar zijn we heel blij mee, het is het fundament waarop 

we werken. 

 

http://hablemosdesenas.com/
http://oirparacrecer.org/
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Natuurlijk waren er, zeker in het COVID-jaar 2021, ook een aantal complicerende factoren: 

- Kleuter-, basis-, en voortgezet onderwijs zijn allemaal gesloten geweest de volle afgelopen twee 

jaar. Geen enkel kind is in 2020 en 2021 naar school geweest. Dat heeft uiteraard een enorme 

impact op het ontwikkelingsperspectief, maar vooral ook de gemoedstoestand van een grote 

groep jonge Peruanen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe ernstig dit is;   

- De Duitse vrijwilligers van het audiologisch centrum zijn in april 2020 vertrokken vanuit 

Cajamarca;  

- De politieke situatie in Peru is sinds halverwege 2021 zeer instabiel, waardoor goede plannen van 

het Ministerie van Onderwijs uit het verleden geen enkele kans maken om geïmplementeerd te 

worden; 

- Hoewel er veel online vergaderingen worden belegd, bleek het in 2021 heel lastig om de 

samenwerking tussen instituties in stand te houden;  

- Ook de interne communicatie binnen onze eigen Asociación verliep in 2021 niet vlekkeloos. 

Weinig persoonlijke contacten, ongelijke persoonlijke mogelijkheden om over te schakelen op de 

nieuwe digitale realiteit met alle technische snufjes, druk vanuit diverse groepen en 

administratieve druk. Alles samen veroorzaakte soms kortsluitingen. 

 

 
We bespreken hieronder de belangrijkste activiteiten in 2021, volgens ons standardformat: 

- spreek-taaltherapie door onze logopedistes voor de jongste kinderen; 

- lessen gebarentaal voor kinderen, familieleden en onderwijzers van de basisschool; 

- vertaling en huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren; 

- begeleiding van dove werknemers bij het vinden en behouden van een betaalde baan. 

We hebben dit jaar besloten om de cijfers van 2014 en 2015 niet meer te vermelden. Verschillende 
activiteiten in 2020 en 2021 zijn de online equivalenten van wat we voorheen met persoonlijke 
aanwezigheid deden. 

 
Van 0 tot 7 jaar: Spraak/taal-therapie 
 

 
 
 

In 2021 hebben in totaal 29 kinderen aan spraak-taaltherapieën deelgenomen. Eén van de therapeutes 
werkte volledig online en heeft al haar kinderen gedisciplineerd thuis achter een laptop zitten. Voor de 
kinderen die naast hun auditieve beperking eveneens gedragsproblemen hebben zijn de online lessen niet 
ideaal. Vandaar dat een van de andere therapeutes thuiswerkt in sessies van twee uur met fysieke 
aanwezigheid van de kinderen. De andere twee therapeutes hebben methodes gevonden met gebruik 
van mobiele telefoons, laptops of computers. 
 
Veel families hebben dit jaar technologie aangeschaft die hun kinderen in staat stelt te communiceren. 
Werkelijk verbazingwekkend om te zien hoe de families flexibel reageren, zodat hun kinderen zowel de 
therapieën als de lessen via de staatstelevisie enigszins kunnen volgen. 
Uiteraard zijn we ook veel problemen tegengekomen, met name in grote gezinnen, klein behuisd; in 
gezinnen waar de infrastructuur te wensen overlaat of die wat verder van de stad af wonen, waar het 
internetsignaal instabiel is of gezinnen die onderling met alle kinderen slechts één mobiele telefoon ter 
beschikking hebben. 

Onderwerp Detail 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Spraaktherapie Lessen van 50 minuten 660 917 1.275 1.381 759 1.366 
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De voortdurende afwezigheid van de Duitse vrijwillige audiologen in Baños del Inca heeft ervoor gezorgd 
dat het audiologisch centrum is gesloten. De enige Peruaanse werkneemster geeft alleen basis-service. 
We hebben dan ook verschillende kinderen naar Lima moeten sturen voor audiologische controle. Daaruit 
is een contact voortgekomen met de NGO “Oir para crecer”, die we in december 2021 hebben 
uitgenodigd naar Cajamarca te komen om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Tussen hen 
(jonge audiologen, in Colombia opgeleid) en onze Asociación ontstond een goede chemie. Het aantal 
kinderen dat in Cajamarca behoefte heeft aan deze service rechtvaardigt niet om zelf een audiologisch 
centrum op te zetten. Een formule die veel voorkomt is een audiologisch centrum voornamelijk voor 
ouderen die gehoorverlies ondervinden, hetgeen financiële ruimte schept om met subsidie jonge dove 
kinderen te helpen, die vaak uit minder draagkrachtige gezinnen komen. Voorlopig hebben we besloten 
om in 2022 in Cajamarca een parttime kracht aan te nemen die met online technische hulp vanuit Lima 
onze doelgroepen kan ondersteunen. Vier bezoeken van twee audiologen vanuit Lima aan Cajamarca en 
een volle week training van onze parttime medewerkster in Lima vormen onderdeel van de 
samenwerkingsovereenkomst die we hebben afgesloten. 
 
Lessen gebarentaal 
 

Onderwerp Detail 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gebarentaallessen 
kleuter- en basisschool 

Lessen van 50 minuten 504 619 565 645 119 169 

Aantal kleuter- en 
basisscholen 

Aantal scholen 19 21 18 19 16 16 

Dove kinderen Dove kinderen en jongeren 39 43 54 66 60 63 

Horende klasgenoten 
van dove kinderen 

Schatting van aantal 
medeleerlingen in de klas 

547 452 281 367 0 0 

Gebarentaallessen voor 
groepen woensdag en 
donderdag 

Aantal sessies per jaar 47 55 64 66 44 81 

Extra lessen bij dove 
kinderen thuis in 
vakantieperiode 

Aantal uren   30 126 52 0 

 
Evenals het voorgaande jaar heeft Pedro Lora geen enkele les kunnen geven. Hij heeft zich voornamelijk 
gewijd aan het maken van korte video’s die via de mobiele telefoons van de ouders uiteindelijk bij de 
kinderen terechtkwamen. Geen ideale manier, maar de kinderen bleven bezig met de gebarentaal en 
Pedro heeft regelmatig contact gehad via videobellen met de kinderen, erg belangrijk in deze tijden. De 
impact op de medeleerlingen van de dove kinderen op de kleuter- en basisschool is nihil geweest. 
De gebarentaallessen op woensdag en donderdag zijn volledig behouden gebleven en met veel succes. 
Zoals we afgelopen jaar al constateerden is het type deelnemer gewijzigd, maar er is nog steeds veel 
animo voor deze lessen. Leerkrachten, al of niet in opleiding, universiteitsstudenten en 
overheidsambtenaren waren in de meerderheid. Dit is goed voor ons toekomstige netwerk. Voor komend 
jaar overwegen we een derde niveau in te lassen.  
Ouders hebben minder deelgenomen onder meer vanwege gebrek aan goede mobiele telefoons met 
betrouwbare bereikbaarheid. 
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Tolken in gebarentaal en huiswerkbegeleiding 
 

Onderwerp Detail 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Uren x leerkrachten 
op de middelbare 
school die 
deelnemen aan 
gebarenles  

Totaal uren 
leerkrachten 

86 35 0 0 0 0 

Uren vertaling 
gegeven in 
middelbare 
schoolklassen  

Uren per 
leerling 

1.880 2.570 2.638 4.596 2914 5.153 

Huiswerkbegeleiding 
wiskunde 

Uren 
begeleiding 

643 438 1.145 99 0 0 

Huiswerkbegeleiding 
andere thema’s met 
name communicatie 

Uren 
begeleiding 

267 625 773 1.600 536 1.520 

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

Aantal 
leerlingen 

1 1 3 13 10 10 

Begeleiding voor 4 
studenten op de 
universiteit (3 
faculteiten) 

Uren 
begeleiding 
door 4 
medestudenten 

   473 588 1.036 

 
Onze gebarentolken hebben dit jaar 7 leerlingen begeleid op de middelbare school, 4 op een 
technologisch instituut, 4 op de universiteit en 3 op voorbereidende academies. Er zijn een aantal nieuwe 
tolken bijgekomen en we proberen de behoeften van de dove student te combineren met de 
mogelijkheden van de tolk. Vroegere klasgenoten van dove leerlingen, horende medestudenten op de 
universiteit, soms een verre neef of nicht of een goed linguïstisch rolmodel voor een wat achterblijvende 
dove leerling. Fiorella als coördinator van de tolken onderhoudt contacten met docenten en directie van 
de onderwijsinstellingen en met de families. 
 
De overgrote meerderheid van de studenten heeft het jaar 2021 er redelijk goed vanaf gebracht. 
 
De groep van tolken heeft deelgenomen aan een online cursus vanuit Mexico over de 
integratieproblematiek van dove studenten. Een interessante uitwisseling binnen Latijns Amerika. 
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2. Activiteiten m.b.t. arbeidsparticipatie in 2021 
 
Werkenden en volwassenen 
 

Onderwerp Detail 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Beurzen voor technische 
opleidingen 

Personen met 
een beurs 

0 1 8 7 0 5 

Sociaal/juridische assistentie Uren assistentie 0 120 68 20 0 20 

Coördinatie Ministerie van 
Werkgelegenheid 

Uren 
coördinatie 

16 20 20 
 

0 60 0 

Werkende dove jongeren die 
aan parttime studie 
deelnemen op zaterdagen 

Aantal 
leerlingen 

0 0 6 4 2 0 

 
In enkele gevallen zijn we dit jaar gevraagd te tolken voor bedrijven die doven in dienst hebben. De 
overgrote meerderheid van de werknemers is terug bij hun oude werkgever of hebben een nieuwe baan 
verkregen. 
Graag onderstrepen we de positieve impact van het Openbaar Ministerie dit jaar. De afdeling “Fiscalia, 
voorkomen van delicten” heeft zich zwaar ingespannen voor dove volwassenen. Aan het begin van het 
jaar hebben ze een grote muurschildering van het handalfabet gemaakt op de muur van het stadion in de 
stad. Een groep van 7 jonge openbare aanklagers is al enkele jaren bezig om zich de gebarentaal eigen te 
maken en dat resulteert nu in positieve acties voor onze doelgroep. Ze hebben een cursus georganiseerd 
voor dove motorrijders van wie er velen geen rijbewijs kunnen krijgen. Gedurende 5 zaterdagen namen er 
meer dan 40 mensen, voornamelijk doven, deel aan de cursus waarbij de politie, het Ministerie van 
Transport, de gemeente en twee motorclubs het voortouw namen. 
 
We hebben enkele cursussen gegeven voor linguïstische/dove rolmodellen. Met de groep ‘Requena’ uit 
Lima zijn we online cursussen gestart. Het enthousiasme om deel te nemen is nog wat aan de lage kant, 
maar dat gaat dit jaar hopelijk veranderen, want twee mensen van deze groep, een Venezolaans 
echtpaar, hebben besloten in Cajamarca te komen wonen en zijn in februari 2022 gearriveerd. 
 
Wat betreft humanitaire hulp hebben we dit jaar 4 keer onze cilinders met zuurstof gebruikt voor mensen 
met ademhalingsproblemen door COVID. 
 
Bij veel andere activiteiten voor volwassenen zijn onze tolken individueel privé betrokken. 
Vermeldenswaardig is het optreden van Fiorella in de grote Recoleta-parochie, waar zij met veel 
enthousiasme op het altaar missen staat te tolken voor Facebook-live uitzendingen. Mijnheer pastoor zelf 
kent inmiddels ook enkele gebaren. Binnen onze Asociación hebben we als politiek dat we niet 
interveniëren in religie en partijpolitiek. 
 
Versterking van de organisatiestructuur 
We hebben dit jaar contact onderhouden met: 

- De Junta Usuarios de Salud, een patiëntenvereniging voor gehandicapten 

- Openbaar Ministerie 

- School voor Speciaal Onderwijs 

- Defensoria del Pueblo, locale ombudsman 

- Gemeente Cajamarca 

- Gobierno Regional, Provinciaal Bestuur 

- Ministerie van Onderwijs (hoewel minder als het afgelopen jaar)  
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Onze medewerkers Sandra Medina en Fiorella Aysanoa nemen duidelijk meer 
initiatieven als in eerdere jaren, ze zijn gegroeid in hun functioneren. Als 
middenkader nemen ze nu zelf beslissingen binnen ons beleid. Dit betekent 
vooral enige verlichting voor Luz Marina. 
Voor het komend jaar voorzien we mogelijkheden om twee parttime functies 
te creëren: 

1. Eén persoon zal zich gaan richten op audiometrische diensten, in 

afstemming met de audiologen van “Oir para Crecer”. 

2. Een sociologe zal zich gaan bezighouden met de contacten met de 

families, organisatiestructuur en een aantal administratieve 

veranderingen in gang zetten. 
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3. Activiteiten in/vanuit Nederland in 2021 
 
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.  
 
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.  

 
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.’ 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.  

 


