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1. Voorwoord Voorzitter
Een jaar gaat overal ter wereld even snel, maar op één of andere manier
lijkt het jaar 2008 toch wel heel snel voorbij hier in Peru.
Waren we in 2007 in de fase van plannen ontwikkelen om jongeren in
Cusco te ondersteunen bij hun studies en stages, in 2008 hebben we ons
gestabiliseerd en konden we hierdoor meerdere jongeren hulp bieden.
We hebben de projecten verdiept en vooral gekeken waar de vraag lag om
de jongeren nog beter van dienst te kunnen zijn bij hun studiekeuze, studies en de stagebegeleiding.
De jongeren blijken zeer onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen, dit
maakt ook het kiezen van een studie of een beroep voor hen zeer moeilijk.
We hebben gemeend er goed aan te doen om een psycholoog aan te stellen om de jongeren te begeleiden.
Daarnaast hebben we creatieve workshops georganiseerd om hun zelfvertrouwen te stimuleren, maar ook om hen op een creatieve manier kennis
te laten maken met de verborgen talenten die velen van hen bezitten.
In Cusco hebben we themafeesten georganiseerd om onze barmannen en
obers onder de aandacht te brengen en hebben we een excursie gemaakt
om de studenten kennis te laten maken
met de geschiedenis en cultuur van hun
eigen land.
Waar mogelijk werken we in Cusco samen met Stichting Hope en Inca Educa.
Vanwege overeenkomende doelgroepen
en doelstellingen is samenwerking doeltreffend.
Zo hebben we ook besloten deel te nemen aan het tienermoederproject
van Inca Educa. De jonge (alleenstaande) moeders krijgen zo een kans
om een opleiding te volgen.
Natuurlijk werd er ondertussen in Nederland ook niet stil gezeten want
zonder onze donateurs vinden onze projecten geen doorgang.
Zo werden er leuke acties georganiseerd die mooie bijdragen opleverden.
En was onze eerste jaarlijkse sponsorborrel een geweldig succes.
Wij nodigen u graag uit tot het lezen van ons jaarverslag, waarin wij u
meenemen naar onze projecten in Cusco, Peru, en inzicht geven in de
activiteiten van Stichting Inmenszo.

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
Daarnaast ontvangen wij regelmatig steun van verschillende mensen bij
diverse activiteiten, hiervoor natuurlijk ook onze dank!
Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar u, lezer, donateur, die ons werk
onvoorwaardelijk steunt.
De jongeren in Cusco bedanken u voor de kansen die zij krijgen door uw
bijdragen!
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3. Doelstelling
Inmenszo heeft als doelstelling
jongeren in Cusco, Peru, te
ondersteunen in hun studies,
stages 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
In 2008 hebben we ongeveer 50
jongeren ondersteuning gegeven
bij het volgen van een studie.
Door middel van het geven van
een ‘studiebeurs’ kunnen zij een
opleiding volgen en waar nodig
betalen we schoolmaterialen en
uniformen.
Degenen die sociaal economische
hulp nodig hebben ondersteunen
we door bij te dragen in hun reiskosten en het bekostigen van hun
maaltijden.

Door onwetendheid, weinig zelfvertrouwen of sociale druk van
buitenaf (familie of begeleiders uit
weeshuizen) werd er regelmatig
door de jongeren een studie gekozen die niet bij hen paste. Of hadden zij niet nagedacht over de
inhoud van hun baan.
Dit met gevolg dat studies niet
voltooid werden of dat er werd
geswitcht naar andere opleidingen.
We trachten dit voortraject te
verbeteren door het geven van
voorlichting en workshops.

Na een jaar ervaring, waarbij we
ons in eerste instantie hebben
gericht op de korte opleidingen,
kijken we nu meer naar de capaciteit van de student. Natuurlijk
beoordelen we in alle redelijkheid
de haalbaarheid van de studie die
zij graag willen volgen.
Dit jaar hebben we een psycholoog
aangesteld die met een groot aantal jongeren persoonlijke gesprekken heeft gevoerd en een aantal
testen afnam, om te beoordelen
waar hun kwaliteiten liggen en
welke studie bij hen past.

Eind 2008 waren er 6 jongeren
aan het werk onder andere bij een
reisbureau, hostel, restaurant en
in een ziekenhuis. De overige 45
jongeren vervolgen hun meerjarige opleiding.
Studies die wij ondersteunen zijn
bijvoorbeeld management, toerisme, secretariaatsmedewerker,
kok, ober, laboranten, verpleegkundigen, industriële opleidingen.
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Tienermoederproject
Wij zijn ook een tienermoederproject gaan ondersteunen wat wordt uitgevoerd door het opleidingsinstituut Inca Educa. De tienermoeders krijgen
hier de kans om een opleiding te volgen terwijl de kinderen worden opgevangen in het kinderdagverblijf wat zich in de school bevindt.
Zij worden begeleid door een psychologe die hen adviseert, stimuleert in
hun persoonlijke ontwikkeling en die voorlichting geeft over diverse aspecten van het leven.
De opleiding die de jonge moeders kunnen volgen richt zich met name op
het maken van patisserie, yoghurt- en chocoladeproducten als bonbons.
Dit biedt hen de kans om met de gemaakte producten direct wat geld te
verdienen en hun verkooptalenten te ontwikkelen.
Er waren 20 jonge moeders die de opleiding volgden. Helaas hebben de
meesten daarna geen vaste baan gevonden doordat de familie druk uitoefende om thuis voor het gezin te zorgen of vanwege andere familieomstandigheden. Toch is hun opleiding zeer zeker waardevol en hebben zij
een belangrijke persoonlijke ontwikkeling ondergaan. In de toekomst kan
hun opleiding hen zeker uitzicht op een beter bestaan geven.

Jongerenbijeenkomsten

De jongeren vormen verschillende groepen die maandelijks of wekelijks bij
elkaar komen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd en met
name ervaringen uitgewisseld en het gevoel van ‘alleen zijn’ wordt hierdoor weggenomen.
Voor één groep hebben we een psycholoog aangesteld die elke maand een
workshop geeft met uiteenlopende thema’s als studie- en beroepskeuze,
persoonlijke ontwikkeling, arbeidsrechten en seksuele voorlichting. Begin
dit jaar heeft hij bij de jongeren een aantal tests afgenomen en degenen
die dit nodig hadden, hebben een periode persoonlijke psychologische
hulp ontvangen.
We zien dat de jongeren zich meer ontwikkelen in hun zelfstandigheid,
hun zelfvertrouwen neemt toe en zijn zij beter voorbereid op een baan en
hun toekomst.
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Eenmaal per jaar worden ook alle jongeren, van de verschillende groepen
uitgenodigd voor een tweedaagse workshop. De jongeren zijn in het algemeen zeer eenkennig en gesloten. In dit weekend wordt gestimuleerd
samen te werken en ervaringen uit verschillende groepen uit te wisselen.
De workshops zijn zeer dynamisch en er worden zeer leerzame onderwerpen aan de orde gesteld.
De jaarlijkse excursie die we opgenomen hebben in ons programma ging
dit jaar naar Arequipa en Mollendo. Achttien studenten namen deel aan de
excursie. De excursie leert de studenten meer over hun eigen land, de
geschiedenis en de cultuur. Dit helpt hen om hun kennis te vergroten
maar ook om hen te laten zien dat er mogelijkheden bestaan om een toekomst op te bouwen in hun eigen land.
In Arequipa bezochten we het klooster Santa Catalina en het museum
Santuarios Andinos waar we interessante informatie ontvingen over het
offeren van kinderen gedurende het Inca imperium.
Dag twee was er ruimte voor vermaak en zijn we naar het strand in
Mollendo gegaan. Het merendeel van
de jongeren had nog nooit de zee gezien en het werd dan ook een onvergetelijke middag.
De excursie vergroot de kennis van de
studenten maar is ook een stimulans
om hun studies te voltooien.

Workshops
Wanneer we de kinderen creatief stimuleren draagt dit bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Op een creatieve manier krijgen zij vertrouwen in
zichzelf en leren zij zich te ontplooien in de talenten die een ieder in zich
heeft.
Begin dit jaar, gedurende de schoolvakantie, hebben we een tekenleraar
aangesteld die tweemaal per week tekenles gaf.
De kinderen hadden zo toch nog een activiteit
gedurende hun twee maanden durende vakantie
en kwamen met veel plezier naar de les.
Na twee maanden kwamen er een aantal zeer
talentvolle tekenaars uit de bus.
Door het gehele jaar heen heeft een magiër verschillende projecten bezocht om zijn show op te
voeren. Het is ontzettend leuk om te zien hoe de
kinderen hier op reageren, zeer interactief. Bij
een aantal werkt het zelfs bijna therapeutisch, op
een speelse wijze een kind, jongere of zelfs volwassene, aan het praten krijgen en actief deel
laten nemen. Dit stimuleert onzes inziens in hun
zelfvertrouwen en neemt hun geslotenheid weg.
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Themafeesten

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

Cocktailnacht
Vorig jaar hadden we het plan gemaakt om met
de jongeren die een opleiding tot barman of ober
hebben voltooid een ‘charity nacht van de coctails’ te organiseren.En nu is het zover. Afgelopen
weken zijn we begonnen met het organiseren en
voorbereiden van deze ‘charity nacht’.
Nu zul je denken dat is zo geregeld, een bar, obers
voorbereiden en wat flyers maken. De bar was zo
gevonden en met een groep uitgelaten jongeren
hadden we zo bedacht welke coctails we willen
serveren. Op straat leuke muzikanten ontmoet die
deze avond een muzikaal tintje willen geven.
Wat doen we met de opbrengst? Er ontbreekt nog
bij velen een woordje engels dus dit was ook snel
gekozen, de opbrengst gaat naar een studie
engels.
Maar natuurlijk hebben we promotie nodig, dus
flyers en posters.Dat was wat lastiger, afspraak
met ontwerper gemaakt, kwam helaas twee keer

niet opdagen. Dan een drukkerij vinden die zich
aan de afspraken houdt.Let wel, een Peruaan,
zegt nooit ‘nee’ of ‘dit kan niet’. Goed, Juan, deal
gesloten, morgen alles klaar? Ja Anika, geen probleem. Volgende dag, niets klaar! ‘ Sorry, in kleur
werd te duur’. Maar wacht even wij hadden een
afspraak! ‘Oké, oké, morgen om vier uur is het
kaar’. Gelukkig dacht ik, nog maar een paar
dagen te gaan. Wel, weer een dag later, vier uur ’s
middags, drukkerij gesloten vanwege stakingen,
oh nee wat nu! Stakingen afwachten...
Vrijdagavond weer naar drukker, ‘eh sorry Anika,
het wordt morgen.’Neeee, morgenmiddag vier
uur. Ik ga niet akkoord, morgen half tien, geen
minuut later! En dan zaterdagochtend tien uur
beginnen we met flyers en posters verspreiden.
De jongeren, en ook ik, kunnen niet wachten tot
dinsdag.... we kijken uit naar een geslaagde
avond en mooi opbrengst!!

www.inmenszo.com

In de maanden februari, maart en april
hebben we in Cusco in samenwerking met
de locale horeca en onze barmannen (in
opleiding) een drietal themafeesten georganiseerd.
We begonnen met een Cocktailparty, vervolgens een Latin Salsa Night en tot slot het
Koninginnefeest. De feesten werden zeer
goed bezocht en een deel van de omzet van
die avonden ging naar onze stichting ter
ondersteuning van de studies.
De feesten leverden ons circa 800 soles
(200 euro) op en we brachten onze barmannen in opleiding onder de aandacht.
Echter na drie feesten hebben we besloten
deze niet meer te organiseren omdat het
rendement, op met name de geïnvesteerde
tijd, niet voldoende was.
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5. Pr en Publiciteit
gemaakt door lounge restaurant
Hipper in Gorinchem.
De middag werd begeleid door
Angelique van ’t Riet van de
Universal Flirting Acadamy en de
kunst ten behoeve van de kunstveiling die we die middag organiseerden werd ter beschikking gesteld door Saniye Bildircin.
Die middag overhandigde de heer
H. Visch van het Regioreisburo
Gorinchem ons ook nog een cheque van 1500 euro, dit naar aanleiding van de 5 euro actie die zij
een jaar lang hadden gevoerd.
Niet alleen de opkomst was overweldigend ook de opbrengst van
deze middag met een 9000 euro.

Tot aan mei 2008 hebben we een
tweewekelijkse column geschreven
voor de Gorcumse Courant.
Zoals we al hadden vermeld in
ons jaarverslag
2007 hebben we
gekozen dit tot die
Welkom in Cusco!
periode te doen
omdat Anika werkzaam was tot aan
juni 2008 in
Cusco, daarna zou
zij voor een periode van 3 maanden in Nederland verblijven. De
columns zorgden ervoor dat de
donateurs ook via de krant op de
hoogte bleven, maar met name
ook om de mensen die Inmenszo
niet kenden, kennis te laten maken
met het werk wat zij uitvoert in Peru.
De reacties waren erg leuk!
Iedere twee weken bericht de Gorcumse Anika
van der Kevie over haar verrichtingen en belevenissen in Peru voor haar stichting Inmenszo.

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

In augustus 2008 hebben we aan
BIS (Bureau voor Internationale
Samenwerking) de opdracht verstrekt voor de buitengewone
fondswerving van bijna 70.000
euro om ons plan voor een
opleidingsrestaurant te realiseren.
Het aanvragen van de subsidies is
gespecialiseerd werk waarbij wij
menen er goed aan te doen dit uit
handen te geven aan een professioneel bureau.

Voor de maand juni hadden we
een uitnodiging ontvangen om ons
te presenteren bij een diner van
de Ronde Tafel Gorinchem. Na een
presentatie over ons werk mocht
Anika een cheque in ontvangst
nemen van 4500 euro.
Dit bedrag hadden de leden
van de Ronde
Tafel gerealiseerd via hun
jaarlijkse
verkoopactiviteiten.
We waren erg
blij met zo’n mooie bijdrage.

In oktober bezochten we de Wilde
Ganzen/NCDO dag die zij eenmaal
per jaar organiseren om stichtingen en particuliere initiatieven, die
zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking, bij elkaar te
brengen. Op deze dag worden er
allerlei workshops en debatten
georganiseerd en is er gelegenheid
om onderling informatie uit te
wisselen. Het was een zeer interessante en leerzame dag!

In augustus hebben we onze eerste ‘eigen’ sponsorborrel georganiseerd om onze donateurs bij
elkaar te brengen en hen op de
hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen Inmenszo.
Deze borrel werd mede mogelijk

We sloten het jaar af met een
bedankadvertentie in de Gorcumse
Courant. Met dank aan al onze
donateurs!
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6. Vooruitblik 2009
In 2008 hebben we ons gestabiliseerd en hebben we geïnvesteerd
in de projecten die we ondersteunen in Cusco. Door de projecten te
verbeteren i.p.v. alleen maar uit te
breiden hebben we ons gericht op
kwaliteit.
Dit om te voorkomen dat je alleen
maar de breedte in gaat en niet de
diepte.
We hebben een psycholoog aangesteld die de jongeren fantastisch
begeleid, we hebben (creatieve)
workshops en een excursie georganiseerd.
We hebben Inca Educa ondersteund om tienermoeders te begeleiden en verder op weg te helpen.
Kortom, we hebben een jaar met
veel voldoening achter de rug,
waar we natuurlijk ook teleurstellingen incasseerden, maar waar
we steeds weer naar de successen
bleven kijken.
Dit willen we vasthouden in 2009.
We gaan door met de onze bestaande projecten en blijven ons
focussen op de vraag die er ligt en
het bieden van kwalitatieve oplossingen.
In afwachting van het verkrijgen
van het totaal aan aangevraagde
subsidies gaan we ons plan voor
het opleidingsrestaurant, waar we
onze studenten van de koksopleidingen stageplaatsen willen
aanbieden, verder uitvoeren.

We willen Inmenszo graag registreren in Peru. Dit met het oog op
de toekomst en de voortzetting
van projecten, uitgevoerd door
Peruanen.
Ontwikkelingswerk is ten slotte
ontwikkelingssamenwerking en
uiteindelijk is het volgens ons een
mooie doelstelling dat het werk op
locatie uitgevoerd gaat worden
door Peruanen zelf.
Voor de activiteiten in Nederland
hebben we een agenda gemaakt.
We zullen zeker weer een sponsorborrel organiseren maar daarnaast
denken we aan een sponsorloop,
een golftoernooi en acties met
lokale ondernemers.
Een nieuw jaar waarin we nieuwe
uitdagingen willen aangaan en
verder bouwen aan een toekomst
voor de jongeren in Cusco, samen
met u!

12

