‘Ik droom van een wereld
Waar alles oprecht verdeeld is
Maar steeds weer word ik wakker
En weet dat deze wereld niet bestaat
Maar laten we de handen ineen slaan
En samen de wereld een beetje mooier maken!’
Anika
Nieuwsbrief 12, juli 2013
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Het is zomer in Nederland en hier in Cusco zitten we midden in de winter. Het is dit jaar ondragelijk
koud en als ik van de week naar huis loop en langs een bushalte kom waar een jongen in karton en
wat dekens ligt opgerold bedenk ik me dat hij die nacht daar door zal brengen…ik vraag me af hoe je
zoiets overleeft. Maar ik weet dat mensen sterk zijn, hier in Peru is er voor een groot deel van de
bevolking geen andere optie dan overleven. Samen met
u, geweldige achterban van Inmenszo, proberen wij
verandering te brengen in de levens van veel kinderen
en jongeren, zodat zij straks niet op zo’n bankje hoeven
te overnachten. Zij zijn de toekomst, zij hebben de
toekomst! Samen met u gaan wij door met hen te
ondersteunen bij hun onderwijs en werk!

Inmenszo in Cusco
Studenten
Het jaar 2012 mochten wij mooi afsluiten met acht afgestudeerde studenten en maar twee studenten
die hun studie niet afmaakten.
Er zijn twee studenten, een verpleegkundige en een farmaceut, die hun stage nog moeten voltooien
om hun officiële diploma te bemachtigen.
Met prachtige cijfers behaalde Hilda Ayala Carrasco haar diploma voor hotelmanagement. Zij voltooit
op dit moment haar stage in de jungle van Peru, waar zij haar praktijkervaring opdoet bij een hotel.
Het was voor haar moeilijk om haar familie en het vertrouwde Cusco achter haar te laten voor vijf
maanden, maar zij is een volhardende jonge dame die koste wat het kost vooruit wil komen. Een mooi
voorbeeld voor onze jongerengroep!
Helaas hebben we ook twee studenten uit ons programma
moeten zetten, zij kwamen na drie waarschuwingen hun
afspraken niet na. Het waren de jongeren zelf die ook
stelde dat wij streng moesten zijn, anders was het niet
eerlijk tegenover de rest die zich wel aan hun afspraken
houden en aan alle verplichtingen voldoen die de stichting
hen stelt. Wij konden hen daar geen ongelijk in geven en
voor ons ook een mooie les om volhardend te zijn in ons uitgezette beleid.

Ontwikkelingen programma jongeren
Het jongerenprogramma is eind 2012 en begin 2013 uitgebreid geëvalueerd. Dit deden wij samen met
onze partner op locatie, Stichting HoPe. Het aantal deelnemende jongeren loopt terug. Dit heeft
volgens ons twee redenen. Er zijn minder jongeren die onze (financiële) hulp nodig hebben en er
komen meer overheidsprogramma’s die hulp aanbieden aan jongeren bij hun studies. Er zijn op dit
moment drie programma’s actief: Beca18, Jóvenes a la Obra en ProJoven. Ondanks dat onze
jongeren (nog) niet altijd voor dit programma in aanmerking komen is het een goed teken dat de
overheid zich nu eindelijk wat meer buigt over het probleem van de vele ongeschoolde, kansloze
jongeren in Peru. Wij hebben met elkaar besloten het jongerenprogramma in 2015 af te ronden. Wij
zorgen dat de jongeren die nu deelnemen aan ons programma hun studies geheel af kunnen ronden.
Bijscholing team
Op locatie besteden wij regelmatig aandacht aan bijscholing
van ons team. Vanuit Nederland wordt er meegekeken wat
er belangrijk is voor verzelfstandiging van het personeel,
zodat er in de toekomst steeds minder inmenging vanuit
Nederland nodig zal zijn.
Eind 2012 volgden een aantal leraren en de leidinggevende
van Yachay Wasi een EBHO cursus. Naast het feit dat ons pand goed beveiligd en uitgerust is met
noodverlichting en brandblusser, moet er ook bij
noodgevallen adequaat gehandeld worden.
Verder was er een ochtend met uitleg over het gebruik van
didactisch materiaal. En was er een training hoe het team
een Logical Frame Work kon opstellen. Dit is een plan wat
het team dwingt concrete resultaten te noteren, wat zij daar voor moeten doen om deze te bereiken en
binnen welke tijd zij dit kunnen realiseren. Het is een praktische ondersteuning en leidraad voor alle
activiteiten die gerealiseerd moeten worden gedurende het schooljaar.
Cultureel studiecentrum Yachay Wasi
Na een prachtige jaarafsluiting in december 2012,
waarbij de kinderen al hun werken weer presenteerden
aan hun ouders en andere genodigden, en een lange
schoolvakantie startten wij weer in maart 2013 met ons
nieuwe schooljaar.
En binnen een maand zit het centrum weer vol, we
lassen een stop in en waarborgen hiermee de kwaliteit.
Onze leidinggevende Eliana Ponce stelt weer een
prachtig educatief, interactief programma op. Er vinden
diverse workshops plaats ter bevordering van de
persoonlijke ontwikkeling van ieder kind dat deelneemt aan ons programma, maar ook worden er
diverse activiteiten geprogrammeerd.

Ondersteuning vanuit Spanje
In de vorige nieuwsbrief meldden wij al dat wij ook internationaal op steeds meer steun mogen
rekenen. Los recolectores de sueños uit Spanje wilde ons werk ondersteunen en stuurde lerares
Luisa Grau om voor vier maanden mee te werken in ons centrum. Zij doneerde ook nog eens 500
euro voor de aanschaf van materialen voor de diverse creatieve workshops die ons centrum aanbiedt.

Samenwerking in Peru en Nederland
Sinds april nemen wij deel aan een nieuw samenwerkingsverband, opgericht door zes NederlandsPeruaanse stichtingen. Hierdoor kunnen wij onze krachten bundelen, meer kennis uitwisselen, met
elkaar verzelfstandiging van de projecten voorbereiden en kosten voor capacity building delen.
Een zeer positieve ontwikkeling.

Inmenszo in Nederland
Fondsen
The World Musician
Dit klinkt als muziek in de oren: The World Musician is een organisatie die kinderen, die geen
middelen hebben om hun eigen (muziek)talent te
ontwikkelen, ondersteunt bij het volgen van muzieklessen.
Omdat TWM, net als wij in ons studiecentrum Yachay Wasi,
ervan overtuigd is dat naast het leren en maken van
huiswerk de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van een
kind bijdraagt aan een stabieler en vrolijker persoon in de
toekomst. Muziek gaat over passie en maakt kinderen vrolijker en openhartiger.
Inmenszo was dan ook heel blij met de toezegging van TWM om voor een heel jaar de muzieklessen
mogelijk te maken bij ons studiecentrum Yachay Wasi.
Qbusfonds
In mei werd Inmenszo weer blij verrast door een
prachtige toezegging van het Qbusfonds. Het
Qbusfonds steunt al jaren diverse
jongerenprojecten in de Bollenstreek. Dat kan
financieel, maar ook op het organisatorische vlak kan het fonds verschillende taken ondersteunen
en/of begeleiden.
Ook over de grens helpt het Qbusfonds projecten die binnen haar doelstelling vallen. Het cultureel
studiecentrum Yachay Wasi is zo’n project.
Het Qbusfonds zorgt voor ondersteuning van onze jongeren in de groep secundaria, in de leeftijd van
12 t/m 16 jaar. Zij dragen bij aan de huiswerkbegeleiding, workshops ter bevordering van de
persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid en de creatieve lessen zoals theater en muziek.
Inmenszo en de jongeren in Cusco zijn het Qbusfonds enorm dankbaar voor deze steun!

Join!forkids
Voor Join!forkids werd er tijdens de Rokade haringparty in Rotterdam een vaatje
geveild t.b.v. scholarships voor onder andere Helen en Edwin die aan ons
programma deelnemen. De relaties van het bedrijf Rokade Advies B.V. hebben
gezamenlijk 4.500 euro geboden op het haringvaatje! Helen en Edwin kunnen
dankzij Rokade studeren met zicht op een mooie toekomst!
Jaarlijks evenement Inmenszo
Een nieuwe locatie en een andere invulling, maar het even
zo vertrouwde jaarlijkse evenement van Inmenszo. Zoals elk
jaar bedanken wij onze donateurs voor de onvoorwaardelijke
steun die wij van hen ontvangen om ons werk in Peru
voortgang te bieden. Deze keer in restaurant Le Bon’Apart,
die deze middag zorgde voor de aankleding van deze borrel.
Een geweldig leuk gastoptreden van Dick de Witte en Anika
vertelde over de ontwikkelingen in Peru.
Aansluitend was er een benefietdiner, ook geheel verzorgd door de
medewerkers van Le Bon’Apart.
Die middag ontvingen wij een prachtige cheque van Bakker Bas,
die eind december een oliebollenactie had georganiseerd. Een
prachtige opbrengst van 1150, - euro. Van de organisatie van de
Crazy River Run kregen we te horen dat de opbrengst van de run
naar Inmenszo gaat. Maar bovenal was het weer erg leuk iedereen persoonlijk te ontmoeten!
Fondswervende activiteiten
Braderie de Open Poort
Woensdag 12 juni was de jaarlijkse braderie van basisschool
'De Open Poort' in Asperen. Ieder jaar gaat een deel van de
opbrengst naar een goed doel en dit jaar werd er gekozen
voor Stichting Inmenszo.
Het was gezellig druk die middag, ook de kraam van
Inmenszo werd goed bezocht! Naast de informatie die we
verstrekten, hebben we ook allerlei Peruaanse souvenirtjes
verkocht. De door de meiden van Yachay Wasi, zelfgemaakte
fotolijstjes en portemonneetjes waren ook populair.
Mooi om te zien dat de kinderen op die manier zelf een stukje
bijdragen aan Yachay Wasi en hun eigen toekomst!
Twee kinderen van 'De Open Poort' hadden zelf een bingo
georganiseerd. Ook dit geld werd aan Inmenszo geschonken!

Crazy River Run
Wij willen graag nog even de Crazy River Run onder de aandacht
brengen. Een geweldig initiatief van een aantal sportieve
ondernemers uit Gorinchem. Er wordt al volop getraind door vele
mensen en ook in Cusco gaan de kinderen rennen, daar vindt de
Carrera Rio Loco plaats. U beweegt en geeft tegelijk een kind een
kans op beter onderwijs! Mooier kun je het niet hebben, toch!
Schrijf u nu in en ren mee tijdens het geweldig leuke sportieve
evenement in Gorinchem op 15 september a.s. Voor info ga naar:
www.crazyriverrun.nl/inschrijven

Masterchef met Wellant College
In samenwerking met de Gemeente Gorinchem en het Wellant College wordt op 16 oktober a.s. een
Masterchef georganiseerd. Verschillende teams bestaande uit leerlingen van het Wellant College,
PI’s, gemeente bestuurders en koks van bekende restaurants uit Gorinchem nemen het tegen elkaar
op. U kunt deelnemen aan dit diner tegen een kleine vergoeding. De opbrengst gaat naar de projecten
in het buitenland en er is een prijs voor het beste team. Uw uitnodiging volgt direct na de
zomervakantie, maar wij wilden toch vast een tipje van de sluier oplichten.
Tenslotte….
Ik kan niet vaak genoeg vanuit Cusco onze blijk
van dank aan jullie uiten. Het zou geweldig zijn
als iedereen een keer langs kwam en een dagje
‘meebeleefde’ hier. De kinderen en jongeren zijn
jullie zo dankbaar voor de steun die zij mogen
ontvangen! Ik geef jullie altijd graag weer een
voorbeeld van wat mij recent het meest raakte.
Sinds maart dit jaar hebben wij een jongetje in
het studiecentrum wat enorm agressief was en
zeker niet aangeraakt wilde worden, het was zelfs zo erg dat de psychologe niet eens bij hem in de
buurt kon komen. Toch zagen wij een heel lieve blik in zijn ogen. De ouders werd gevraagd wat er aan
de hand kon zijn, maar zij hadden geen idee. Zijn vader was erg ‘denigrerend’ over de
schoolresultaten van zijn zoon en vertoonde zelfs een agressieve
houding richting hem. Dat hielp niet erg mee om hem te stimuleren
beter zijn best te doen. Wij observeerden hem wat intensiever en
kwamen er achter dat hij bijna niets zag, hij zat achter de pc werkelijk
tegen het scherm aangeplakt. Op school kon hij vast en zeker de
lessen niet volgen omdat hij zulk slecht zicht had. En ja hoor, na advies
aan zijn ouders om met hem naar een opticiën te gaan heeft Paulo een
bril. Niet alleen zijn schoolresultaten gaan vooruit, Paulo is nu een veel
opener en vrolijk jongetje geworden dat je graag even omhelst als hij
ons centrum bezoekt. Hoe simpel kan het zijn!

Samen met u maken wij toch echt het verschil voor de kinderen die wij hier in Cusco een stapje op
weg helpen naar een mooiere toekomst!
Wij wensen u een heerlijke zomer(vakantie)!

Hartelijke groet,

Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie eens aan Inmenszo. Wilt u een actie samen met ons
opzetten mail ons dan: info@inmenszo.com of bel naar ons secretariaat: 0653-535095.

Stichting Inmenszo Woelse Donk 14 4207 XD GORINCHEM tel. 0653 535095
Ingeschreven Kamer van Koophandel te Gorinchem nummer 11066620
Rabobank te Gorinchem nummer 12 71 85 526
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com

