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1. Voorwoord Voorzitter.
In september 2006 hebben wij Stichting Inmenszo opgericht. Nadat ik een
bezoek bracht aan Cusco, Peru, liet mijn korte ‘werk’ periode in een
jongensweeshuis mij niet meer los. Hulp in de vorm van weeshuizen en
projecten voor kinderen waren er in verhouding voldoende in Cusco. Na de
vraag of ik de jongeren wilde gaan ondersteunen na hun verblijf in een
weeshuis zag ik een toegevoegde waarde om een project te starten.
De jongeren die de weeshuizen dienen te verlaten op 18 jarige leeftijd
konden wel een steuntje in de rug gebruiken.
Zo zijn we gestart met een plan waarbij we jongeren vanaf 16 jaar ondersteunen in hun studie, stage en werk.
Door een fantastische donatie, mogelijk gemaakt door het organiseren
van een golftoernooi door Edwin Wesselink van Golfclub de Pettelaar in
’s-Hertogenbosch konden wij met de stichting starten.
Een naam bedenken is niet eenvoudig maar Inmenszo is een mooie
combinatie tussen Nederlands en Spaans en betekent: groots en
intermenselijk zingevend ondernemen.
In Cusco creëren wij kansen voor jongeren door hen te ondersteunen bij
hun studies en in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij een reële kans
hebben op de arbeidsmarkt.
Het jaar 2007, was een jaar van plannen ontwikkelen, ideeën maken,
brainstormen, de eerste activiteiten op locatie, vallen en opstaan en een
strategie ontwikkelen voor 2008.
We zijn gestart met het ondersteunen van 25 jongeren, hebben hen financieel ondersteund in hun studies, sport- en spel activiteiten georganiseerd,
opleidingsinstituten bezocht, stage contacten gelegd. Wij kijken uit naar
het uitrollen van onze plannen in 2008. Ondertussen kunnen wij meedelen
dat wij circa 60 jonge mensen in Cusco ondersteunen en nog volop bezig
zijn met het plan voor een ‘opleidingsrestaurant.’

Anika van der Kevie
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2. Het Bestuur.
Het bestuur van Inmenszo bestaat uit de volgende personen:
Anika van der Kevie, oprichter en voorzitter
Annemarike van den Berg, secretaris
Yvonne Koehoorn, penningmeester
Medewerkers:
Bert van der Wiel, fondswerving
Don Volders, pr en publiciteit
Uit naam van alle bestuursleden en medewerkers willen wij alle donateurs
hartelijk danken voor hun bijdragen!
Zonder u zou Inmenszo niet bestaan, de jongeren in Cusco krijgen door u
een kans op een rechtvaardig bestaan!
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3. Doelstelling
Inmenszo heeft als doelstelling
jongeren in Cusco, Peru, te
ondersteunen in hun studie,
stage en werk.
Het investeren in onderwijs voor
hen is één van de belangrijkste
factoren om de kans op het
vinden van een baan aanzienlijk
te vergroten.
In samenwerking met Stichting
Spelende Wijs en Stichting Hope
ondersteunen wij jongeren die
gezien hun situatie, na verblijf in
een weeshuis of gezien de sociaal
economische situatie, kansloos
zijn zonder enige hulp van
buitenaf.
Wij verstrekken ‘studiebeurzen’
aan de jongeren, bezoeken
samen met hen opleidingsinstituten en zoeken stageplaatsen en banen.
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4. Projecten
Studies
Het belangrijkste onderdeel waarmee
we gestart zijn in 2007 is het ondersteunen van jongeren bij hun studies.
We verschaffen de jongeren studiebeurzen, schoolmaterialen, schoolkleding en overige benodigde materialen.
We bezoeken, samen met een coördinator die de jongeren begeleid, diverse scholen en opleidingsinstituten
om te kijken welke van hen geschikte
en waardevolle opleidingen aanbieden.
Daar Cusco een toeristische trekpleister is voor het nabijgelegen Machu
Picchu verblijven er jaarlijks velen toeristen in de stad. Daarom is de arbeidsmarkt grotendeels te vinden in de sectoren toerisme en horeca.
We zijn gestart met het ondersteunen van opleidingen als kok, barman,
ober en housekeeping.
Nu, een jaar verder, ondersteunen we een diversiteit aan jongeren met
diverse opleidingen daar ieder zijn kwaliteiten heeft en wensen wil
vervullen (denk aan o.a. verpleegkundige, laborante, secretariaatsmedewerker, ict’er).
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Jongerengroepen
Naast het volgen van een opleiding putten de jongeren veel
kracht en plezier uit de bijeenkomsten die maandelijks of wekelijks
worden georganiseerd. In deze
bijeenkomsten wordt hun dagelijks
leven en het verloop van de studie
geëvalueerd of worden vragen
beantwoord waar de jongeren mee
rond lopen.
We hebben regelmatig een ‘professional’ uitgenodigd die dan een
presentatie gaf over zijn werk en
zijn bestaan.

Hierbij kregen de jongeren kans
informatie over bepaalde beroepen
te vergaren maar ook vooral om
vragen te stellen.
Daarnaast hebben we een workshop georganiseerd over arbeidsrechten en een workshop met een
psycholoog.
We hebben gemerkt dat de bijeenkomsten een enorme stimulans
zijn voor de jongeren om hun
studies te voltooien en levenskeuzes te maken.
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Naschoolse opvang

Bij de naschoolse opvang Villa Maria, wat onderdeel uitmaakt van
Stichting Spelende Wijs, hebben we in overleg met de coördinator de
huiswerkruimte uitgebreid met twee computers.
Daarnaast hebben we nog twee boekenkasten aangeschaft en wat lees- en
speelmateriaal. Dit alles draagt bij aan een betere huiswerkbegeleiding
voor 30 tot 40 kinderen die dagelijks hun huiswerk daar komen maken.
Door een geweldige particuliere gift hebben wij hen kunnen voorzien van
een internetaansluiting!

Andina handwerk
We zijn in april 2007 gestart met
een kleinschalig project voor
Andina handwerk. In het weeshuis
Maria Salome Ferro hadden we
een ruimte gevonden waar een
aantal jongeren onder begeleiding
leerden weven. De leraar die we
hadden aangesteld was één van de
ex-pupillen van het weeshuis. Na
een kleine investering voor de
eerste materialen zijn zij begonnen met het maken van kleden,
sjaals en centuren.
De verkoop bleek niet eenvoudig
daar het aanbod in Cusco enorm
is. Na een aantal maanden is de
leraar ermee gestopt en hebben
ook wij voorlopig dit project stop
gezet.
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Æ

Lunchroom
Gezien het feit dat veel jongeren
opleidingen volgen in de sector
toerisme en horeca leek het ons
geweldig zelf een lunchroom te
openen die doorlopend stageplaatsen kan bieden en waar de
jongeren werkzaam kunnen zijn.
In 2007 waren de jongeren nog
niet capabel genoeg om dit uit te
kunnen voeren.
Het laatste half jaar van 2007
hebben we al wel gezocht naar
een geschikte locatie, maar nog
niet gevonden. Voor 2008 zullen
we deze plannen verder ontwikkelen en de mogelijkheden bekijken
voor locatie en capaciteit.

Sport en Spel
Stimulatie om iets te bereiken, te presteren en zelfontplooiing, begint al
op jonge leeftijd. In 2006 begon ik in een weeshuis met huiswerkbegeleiding en ik heb gemeend er goed aan te doen een onderdeel voor
deze kinderen te blijven ondersteunen.
Daarom worden verschillende sport- en spel activiteiten ondersteund,
waaronder voetbal, zwemmen, bingo, bezoeken aan de natuur, boerderij,
etc.
Door spelen leer je!

10

5. Pr en Publiciteit
In het jaar 2007 hadden we een
prachtig aanbod om ons te presenteren tijdens de sponsorborrel van
het Zomerfeest Gorinchem.
Ieder jaar gedurende een week
organiseert het bestuur van de
Stichting Zomerfeest Gorinchem
een fantastisch muzikaal spektakel
wat grotendeels wordt ondersteund door ondernemers uit
Gorinchem en omgeving.
Een mooie kans voor Inmenszo om
meer bekendheid te verwerven.
Na een korte presentatie, door
onze voorzitter, Anika van der
Kevie, zegden veel ondernemers
een donatie toe.
Dit leverde het mooie bedrag op
van 10.000 euro!
Ook de regionale krant, de
Gorcumse Courant, kwam met een
mooi aanbod voor flink wat publiciteit, namelijk een half jaar lang
elke twee weken een column over
het werk van Inmenszo in Cusco.
Dit is in november 2007 gestart en
liep door tot en met mei 2008.
In deze periode was Anika van der
Kevie werkzaam voor Inmenszo in
Cusco.
Het Gorcums Reisburo maakt ook
flink wat reclame voor Inmenszo,
vanaf 1 september 2007 gedurende 1 jaar, zal van elke internationaal geboekte reis 5 euro naar
Inmenszo gaan.
Gedurende dit jaar hebben wij een
banner in één van de reisburo’s
staan en staan wij vermeld op hun
website www.regio-reisburo.nl

Iedere twee weken bericht de Gorcumse Anika
van der Kevie over haar verrichtingen en belevenissen in Peru voor haar stichting Inmenszo.

Welkom in Cusco!
Na 6 maanden ben ik weer terug in
Cusco om mijn werk voor Inmenszo
voort te zetten. Allereerst een super
warm welkom van 60 armen om mij
heen terwijl de kids schreeuwen door
het weeshuis: ´Ze is terug, ze is terug!
Anika is er weer.´ Het weerzien met de
kids was onbeschrijfelijk! Hun warmte,lach en liefde geeft me de spirit om er
weer tegen aan te gaan ondanks de
burocratie en minder leuke dingen
waar je hier tegenaan loopt.
Ik start weer met mijn werk en dit betekent eerst weer langs alle projecten om
te inventariseren hoe de stand van
zaken is en met iedereen te spreken.
Zo had ik in één van de weeshuizen een
gesprek met een nieuwe directrice.
Door politieke beslommeringen was zij
in deze positie geschoven. Zij zei me:

´Anika, wat fijn dat je er weer bent en
dat we samen kunnen werken. Er zijn
echter wat zaken die we moeten
bespreken inzake de collega´s. Er wordt
nogal eens door hen gelogen. Dit moet
wel
tussen
ons
blijven
hoor.¨
En zo had ik nog vijf van die gesprekken. Tja, dat het soms moeilijk is wie je
hier kunt geloven wist ik al, dus dan
maar weer handelen op intuitie en
gevoel. Tenslotte hebben we elkaar wel
nodig om de jongeren verder op weg te
helpen!
Met een glimlach loop ik door het
prachtige Cusco, soms weer verbaasd
over de grote cultuurverschillen in onze
wereld, me verheugend op wat komen
gaat….
Anika

www.inmenszo.com
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6. Vooruitblik 2008
We hebben een basis gelegd in het
jaar 2007, maar we willen uitbreiden. We hebben geleerd, we
hebben onderzocht en we hebben
plannen gemaakt.
In 2008 zullen wij het aantal studenten met ‘studiebeurzen’, ons
netwerk voor stages en banen
uitbreiden. We zullen doorgaan
met het onderzoek voor een
lunchroom of restaurant. Daarnaast willen we professionele
begeleiding voor de jongeren
realiseren, door middel van het
aanstellen van een psycholoog.
Het cultureel programma willen we
uitbreiden met een excursie,
creatieve workshops, teken- en/of
muziekles, sport en spel.
Vol vertrouwen en enthousiasme
gaan we door in 2008 om samen
met de jongeren van Cusco onze
plannen te realiseren.
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