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1. Voorwoord Voorzitter
Het jaar 2009 waarin we allemaal geconfronteerd werden met de
wereldwijde economische crisis, ook in Cusco. Het toerisme nam
aanzienlijk af en de inkomsten voor hotels en restaurants leden hier het
hardst onder, er vielen dan ook ontslagen.
Voor ons, als stichting, spannend of we onze donateurs weer bereid
konden vinden ons te blijven steunen, ondanks de slechte economie.
We hebben ook geworsteld met de bureaucratie van Peru, zoals eerder
gemeld wilden we onze stichting ook graag in Peru registreren en wilde ik
graag mijn werkvergunning om ook aan het hoofd van de Peruaanse
stichting te kunnen staan.
Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De ontelbare bezoekjes aan
notaris, immigratiedienst en boekhouder deden mij wel eens wanhopen
maar met een positieve instelling ging ik steeds weer langs. Nadat vele
documenten en handtekeningen gepasseerd waren, kregen we in april te
horen dat Stichting Inmenszo in Peru was geaccepteerd en geregistreerd.
Dus nu snel mijn vergunning in orde maken, dat was niet zo eenvoudig.
Toen in juli bleek dat er een fout was gemaakt en dat na bijna 2 maanden
wachten mijn verzoek werd afgewezen dacht ik even dat het nooit goed
zou komen. Maar gelukkig kreeg ik eindelijk hulp van een dame bij de
immigratiedienst die wel bereid was haar best te doen om alles voor mij in
orde te maken. In november
mocht ik naar Lima en kreeg ik na
een week, waarin ik bezoeken
bracht aan Interpol en immigratiedienst, mijn vergunning.
Alles geregeld, Inmenszo en ik
zijn gelegaliseerd!
De projecten gingen ondertussen allemaal gewoon door onder begeleiding
van hun coördinatoren en we hebben in totaal weer 60 jongeren kunnen
ondersteunen in hun studies.
Voor de resultaten en de verschillende activiteiten die we hebben
uitgevoerd nemen we u graag mee naar Peru. Hierbij nodigen we u uit om
ons jaarverslag te lezen en voor even samen met ons in Cusco te zijn.
Veel leesplezier!

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 vrijwilligers
bij diverse activiteiten, hiervoor natuurlijk ook onze dank!
Ook u, lezer, donateur, willen we bedanken voor uw steun die al onze
activiteiten in Cusco mogelijk maken!
De kansen die de jongeren krijgen door uw bijdrage, zullen hen tot een
ander persoon maken en hen een onafhankelijke, zelfstandige toekomst
bieden!
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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
Het derde jaar dat we actief zijn in Cusco kunnen
we steeds beter de resultaten waarnemen en de
fouten in het programma corrigeren. Waar we eerst
voor de korte opleidingen kozen hebben we nu een
steeds grotere variëteit aan studies die worden
gevolgd. We hebben dit jaar 40 studenten en 20
tienermoeders begeleid.
Zij worden begeleid en gecontroleerd gedurende
hun studie door onze jongerencoördinator. Bij het in
gebreke blijven van afspraken of deelname worden
de jongeren hierop aangesproken. Bij driemaal
afwezigheid zonder geldige reden, dienen zij het
programma te verlaten. Wij moeten hier streng in
zijn, om zo degenen te helpen die echt gemotiveerd
zijn om deel te nemen aan het programma.
Dit jaar hebben 10 leerlingen hun opleiding voltooid en zijn aan het werk
gegaan.
z
z
z

z
z
z
z

z

Pedro en Ana hebben hun opleiding toerisme afgerond en werken in een
hotel bij de receptie.
Richard en Pablo zijn na hun studie hotelschool aan de slag gegaan als
kok in een restaurant.
Maria heeft haar opleiding toerisme voltooid maar geen werk gevonden
in die sector, zij werkt nu voorlopig als activiteitenbegeleidster op de
afdeling kinderchirurgie in het ziekenhuis.
Juana die buiten Cusco woont, heeft haar opleiding onderwijs voltooid
en werkt nu als lerares op een plattelandsschooltje.
Hugo heeft zijn opleiding industriële elektriciteit afgerond en werkt bij de
Coca-Cola fabriek.
Viola volbracht haar studie verpleegkundige en is naar Abancay
vertrokken om in een gezondheidscentrum te werken.
Isaac studeerde plattelandstoerisme en werkt nu bij de gemeente
Patacancha, op een paar uur van Cusco gelegen, om toerisme aldaar te
ontwikkelen.
Elias heeft de opleiding voor arts afgerond en is nu zijn praktijkuren aan
het voltooien om vervolgens als volwaardig arts aan de slag te kunnen
in een kliniek.

Natuurlijk hebben we ook een paar leerlingen begeleid die helaas zijn
afgehaakt of die we niet meer kunnen traceren, in totaal zijn dat er 6 dit
jaar.
De overige 24 studenten gaan door met hun opleiding in 2010.
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Tienermoeders
De tienermoeders, 20 in totaal, zijn dit jaar weer enthousiast van start
gegaan met het leren maken van melk- en yoghurtproducten, het bakken
van taarten en maken van bonbons. Daarnaast startte het kleinschalige
project: het produceren van portemonnees van recyclet materiaal. Dit
werd een succes. Vele van deze portemonnees vonden al hun weg naar
Nederland.
Terwijl de moeders aan het leren waren, werden de kinderen opgevangen.
Dat we kozen voor het leren maken van producten, komt voort uit het feit
dat de moeders graag iets leerden waarbij ze vervolgens verkoop konden
genereren. Naast deze kennis werd er in veel workshops aandacht besteed
aan hygiëne, geboorteplanning, organiseren van gezinsleven en financiën
en hoe een klein bedrijfje te starten.
Helaas hebben wij het project eind 2009 definitief afgesloten. Na 2 jaar
blijkt dat de moeders nauwelijks aan het werk kunnen of willen gaan na
het afronden van hun opleiding. Dit
komt voort uit het feit dat zij vaak
geen oppas kunnen vinden voor hun
kindje of het kindje niet aan iemand
anders zorg over durven te laten. En
vaak wil hun familie of partner niet dat
zij buitenshuis aan het werk gaan.
De verhouding tussen investeringskosten en resultaat zijn te gering om
aan dit project een vervolg te geven.

Jongerenbijeenkomsten en workshops
De studenten die een studiebeurs
ontvangen zijn verplicht deel te
nemen aan het jongerenprogramma,
wat inhoudt dat zij wekelijks of
maandelijks bij de bijeenkomsten
(onder begeleiding van een
psycholoog) aanwezig zijn en deel
nemen aan de jongerenuitwisselingen
die twee keer per jaar plaats vinden.
Deze bijeenkomsten zijn van groot
belang voor hun algemene ontwikkeling, daar er thema’s worden
besproken als: solliciteren, budgettering, familieplanning, seksualiteit,
persoonlijke groei, conflicten oplossen, etc.
De meeste jongeren in ons project groeien op zonder ouders en hebben
dus geen voorbeeld waar zij van leren hoe verschillende aspecten van het
leven te benaderen.
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In de bijeenkomsten wordt hier veel
aandacht aan besteed, om hen te
leren hoe in het leven te staan en hen
zelfvertrouwen mee te geven voor een
onafhankelijke, zelfstandige toekomst.
Daar we met verschillende
jongerengroepen werken worden er
ook twee keer per jaar
uitwisselingsweekenden
georganiseerd. Gedurende deze
weekenden is er veel aandacht voor de thema’s die de jongeren
aandragen en uitwisseling van ervaringen.
Dit jaar hebben we een weekend doorgebracht in een internaat in
Urubamba en in Anta. De thema’s waren o.a. persoonlijke expressie onder
begeleiding van een pedagogisch theatertherapeut, marketing en het
starten van een kleine onderneming. Naast deze workshops was er ruimte
voor actieve onderdelen die zorgen voor het verliezen van hun angst met
betrekking tot het leggen van contacten met ‘vreemden.’
Beide weekenden waren zeer geslaagd met een opkomst van resp. 78 en
72 jongeren.

Salud Mental
Dit jaar hebben we een extra
workshop georganiseerd voor een
groep mensen in Salud Mental. Dit is
een centrum waar geestelijk
gehandicapten en verslaafden
verblijven. Er is nauwelijks geld om
deze mensen een goed onderdak te
bieden, laat staan geld voor
activiteiten.
Stichting Spelende Wijs heeft hier een
activiteitenzaal, waar onder begeleiding van de activiteitenbegeleidster
elke ochtend handvaardigheden worden verricht. Om te variëren in hun
programma verzochten zij ons om een aantal workshops met muziek en
theater te organiseren. Wij hebben 3 maanden, één keer per week, een
leraar gesubsidieerd voor het verzorgen van deze workshops.

Excursies
Naast onze jaarlijkse excursie hebben we ook een dagtrip georganiseerd
naar een natuurcentrum, waar biologen en antropologen werkzaam zijn
met onderzoek naar en behoud van de natuur in de Peruaanse jungle.
In januari 2009, gedurende de schoolvakanties, organiseerden we onze
jaarlijkse excursie naar het Titicaca meer.
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We kiezen elk jaar een andere bestemming zodat de jongeren meer te
weten te komen over de ‘schatten van hun land’ en haar cultuur.
Daarnaast zijn er een aantal jongeren die toerisme studeren, voor hen is
dit meer dan interessant. Deze 2 dagen vertrekken we richting Puno om
vervolgens voor dag en dauw het meer op te varen. De 18 deelnemende
jongeren zijn meer dan uitgelaten en bewonderen het hoogste meer van
de wereld met hun drijvende eilanden. Hier legt onze gids alles uit over
het leven op deze eilanden en de manier van leven van de ‘Uros’(locale
bevolking), voor onze overnachting varen we naar Amantaní, waar het
grootste deel van de bewoners alleen maar ‘Quechua’ spreekt, hun
oorspronkelijke taal. Zij leven van hun akkers en visvangst. We bezoeken
de tempel op het eiland, die voortkomt uit de Tiahuanaco cultuur.
De volgende dag varen we vroeg over
naar het eiland Taquile, waar vooral
wordt bestaan van de textiel die zij
weven. En dit is heel speciaal want
aan de kleding kun je zien of een man
of vrouw alleenstaand, getrouwd of
weduwnaar/weduwe is. De leerlingen
ontvangen ontzettend veel informatie
over hun Peruaanse cultuur en nemen
zoveel mogelijk in zich op. Dit komt hen vast weer van pas bij hun
studies. We sluiten af met een heerlijke ‘pollo a la brasa’ en op de
terugweg in de nachtbus hoor ik niemand meer. De jongeren hebben weer
veel geleerd over hun land en haar cultuur.
In november ontvangen we een
uitnodiging voor een bezoek aan
studiecentrum ‘Wayqecha’ via de
stichting ACCA die zich bezighoudt
met onderzoek naar en behoud van de
natuur in het ‘bewolkte bos’, het
gebied wat de overgang tussen de
kale, droge bergen van de Andes doet
overgaan in de jungle van Peru. Zij nodigen scholen en stichtingen uit om
een bezoek te brengen aan dit onderzoekscentrum om zo kinderen en
jongeren te leren over de flora en fauna van dit gebied en het behoud
hiervan. We gaan met 12 jongeren een dag op pad. De reis er naar toe is
niet de eenvoudigste, we komen vast te zitten met de bus daar de wegen
door de regenval flink zijn beschadigd. Ook krijgen we nog een lekke
band, maar de dag bij het onderzoekscentrum maakt veel goed. De
biologen leiden ons in groepjes rond en onderwijzen over de dieren,
planten en bomen die we in dit gebied aantreffen.
’s Avonds arriveren we weer in Cusco.
De jongeren hebben allemaal een prachtig verslag gemaakt en gaven aan
hoe bijzonder het was om zoveel te weten te komen over de flora en
fauna in een deel van hun eigen land.
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5. Microkrediet Andean Food
Een nieuw onderdeel in het
programma van Inmenszo, hoewel
eerder op kleine schaal uitgevoerd in
de vorm van een lening ten behoeve
van een computer en wol voor weven,
is het microkrediet wat we verschaft
hebben aan Alfredo Alanya.
Eind april geeft Alfredo aan, na
meerdere malen met Anika te hebben
gesproken over het starten van een
eigen restaurant, een ruimte te
hebben gevonden. Alfredo werkte al
een aantal jaren als kok in
verschillende restaurants en droomde
ervan zijn eigen restaurant te runnen.
Hij bereidde zich daar al tijden op voor
door flink te sparen, plannen te
maken, uitgaven en inkomsten te
calculeren en met vele ondernemers
van gedachten te wisselen. Eind april
gaf een vriend aan een hotel te
beginnen maar de ruimte voor het restaurant niet te willen gebruiken, hij
had geen ambities hiervoor. Alfredo pakte zijn kans en onderhandelde met
hem over de voorwaarden en de huur. Zo dicht bij zijn droom, maar net
wat geld te kort om werkelijk te kunnen starten. Hij heeft toen Anika
benaderd met de vraag om een microkrediet. We hadden hier geen
ervaring mee maar wilden Alfredo deze kans graag bieden. We stelden
een contract op en maakten duidelijke afspraken over de terugbetaling.
Alfredo leende 4000,00 soles (1000,00 euro) en betaalt maandelijks 200
soles (50,00 euro) terug aan Inmenszo.
Alfredo heeft zijn eigen restaurant, Andean Food, in de toeristische wijk
San Blas. Een knus, klein restaurant waar je in een sfeervolle omgeving
heerlijk kunt eten. Alfredo kookt met dagverse producten en houdt
rekening met de wensen van toeristen die Cusco bezoeken.
Als tegenprestatie, naast de
maandelijkse terugbetaling, heeft
Alfredo twee studenten aangenomen
uit het studieproject. Wanneer zij
doorstromen naar een ander
restaurant zal hij weer leerlingen uit
het project aanstellen.
Vanaf mei tot en met december heeft
Alfredo elke maand voldaan aan zijn
terugbetalingsverplichting.
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6. Afscheid coördinatrice Maria Luisa Gibaja
Maria Luisa Gibaja werkte
ruim 8 jaar in het
jongensweeshuis Maria
Salome Ferro en 2 jaar
volledig in het jongerenproject.
In 2006 werkte zij zowel
in het weeshuis als met
de jongeren. Vanaf 2007
tot eind 2009 was zij
coördinatrice van het
jongerenproject.
Een groot deel van de jongeren kenden haar dus al vanuit het weeshuis en
daardoor was er een vertrouwensband ontstaan tussen hen. Sommigen
van hen zagen haar echt als ‘hun moeder.’
Maria Luisa heeft het project mee opgezet en de jongeren begeleid bij het
kiezen van hun studies, het begeleiden naar een stage en/of een baan.
Het werk werd steeds uitgebreider en is niet eenvoudig, tenslotte zijn het
pubers en kost het begeleiden van deze groep opgroeiende mensen veel
energie.
Daarnaast was het vertrouwen wat er was tussen Maria Luisa en de
jongeren enorm fijn maar zagen we ook dat het voor haar moeilijk was
alle ontwikkelingen bij te houden. Zij zal 63 jaar worden in 2010 en na
veel overleggen en het maken van afwegingen, hebben we samen met de
andere stichting die dit project ondersteunt, besloten haar contract niet te
verlengen.
Zij heeft haar werk op een volwaardige manier voltooid en in december
hebben we een prachtig afscheidsdiner voor haar georganiseerd, waarbij
haar een boek werd aangeboden met foto’s en anekdotes geschreven door
de studenten.
Vanaf 2010 zullen we een nieuwe coördinator voor dit project aanstellen.
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5. Pr en Publiciteit
In maart bezoek ik een
bijeenkomst van Yente, dit is een
organisatie die zich inzet in Afrika
en Zuid-Amerika om het
vrouwelijk ondernemerschap te
versterken. Zij zijn eind 2008 op
handelsmissie naar Peru geweest.
Ik wissel met hen ervaringen uit
en kijk naar de mogelijkheden
voor ondersteuning vanuit hun
organisatie. Op dit moment
kunnen we nog weinig voor elkaar
betekenen, maar goed om te
oriënteren en in de toekomst nog
eens contact te zoeken.

Op 10 september hebben we onze
jaarlijkse Inmenszo borrel
georganiseerd. Dezelfde dag in de
ochtend geven we eerst een
presentatie bij de damesclub
Innerwheel. De dames zijn zeer
enthousiast en we ontvangen een
mooie donatie.

Onze eigen brochure
wordt gelanceerd in
mei. Na veel schrijfen denkwerk hebben
we dan onze eerste
brochure. We
kunnen niet meer
zonder om ons werk
ook te promoten bij
markten, beurzen
en andere
activiteiten. Het
drukken van de
brochure werd ons
aangeboden als donatie door
Drukwerkexpert uit Almere.

Vanaf vijf uur ’s middags
ontvangen we voor de tweede
keer in loungerestaurant Hipper
onze (potentiële) donateurs.
Net als vorig jaar wordt een groot
gedeelte van onze receptie
gesponsord door Hipper.
Die middag wordt er door
gastspreker Sarriel Taus, medeeigenaar van (Jamie Oliver)
restaurant Fifteen in Amsterdam,
een tipje van de sluier opgelicht
over het functioneren van zijn
restaurant en de jongeren die daar
werken.

Daarnaast willen we ons graag
kunnen presenteren met een film.
Beelden zeggen meer dan
woorden. Na veel filmwerk op
locatie heeft Dick de Witte uit
Sleeuwijk er een prachtige
promotiefilm van gemaakt die
goed weergeeft wat het werk van
Inmenszo inhoudt. We zullen deze
gebruiken bij bijeenkomsten en
presentaties.
Ook de heer de Witte heeft het
monteren van deze film
aangeboden als donatie.

Onder leiding van Sarriel vindt er
een veiling plaats van prachtige
kunstwerken van drie
verschillende kunstenaars, waarbij
de opbrengst geheel ten goede
komt aan Inmenszo.
Als klap op de vuurpijl doet Sarriel
nog een duit in het zakje door
twee diners voor 4 en 8 personen
te veilen.
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Eind december startten we samen
met Bakker Bas een broodactie.
Bakker Bas gaat een jaar lang
‘Andesbroden’ bakken en van elk
verkocht brood zal een gedeelte
van de opbrengst naar Inmenszo
gaan. Er worden posters en flyers
gemaakt. Er is promotie in de
regionale kranten.
In beide winkels van Bakker Bas
(Wilhelminalaan en Piazza Center)
zijn vanaf december de broden te
koop.

Op 30 december heeft het
Inmenszo-team de broden aan de
man gebracht in het Piazza Center.
Vanuit de kraam op het
middenplein hebben zij bijna 250
broden verkocht.
Dit was een mooie afsluiter voor
2009 en gelijk een goed begin;
een jaar lang zal deze actie
doorlopen.
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8. Vooruitblik 2010

Met stichting Inca Educa gingen
wij rond de tafel om te kijken of
we samen onze ideeën over een
studiecentrum konden realiseren.
In 2010 zullen we in de wijk San
Sebastian ons cultureel
studiecentrum ‘Yachay Wasi’
openen.

Het afgelopen jaar hebben we
naast de lopende activiteiten van
het jongerenproject en de
ondersteuning van de
tienermoeders, veel tijd gestoken
in het registreren van Inmenszo in
Peru en het verkrijgen van een
vergunning voor Anika.
Helaas heeft dit proces veel
vertraging opgelopen door
gemaakte fouten bij de
immigratiedienst in Cusco. Maar
we hebben dit proces gelukkig in
november af kunnen ronden,
Inmenszo Peru is een feit. Dit
geeft ons de basis om op locatie
verder te groeien en
samenwerking aan te gaan met
andere stichtingen.

Het is een arme wijk waar veel
nationale scholen onderwijs
verlenen aan jongeren. Het
onderwijs is erbarmelijk slecht en
vooral hebben de jongeren
problemen met wiskunde en taal.

We hebben het plan voor het
opleidingsrestaurant, waar we in
2008 plannen voor hadden
gemaakt, moeten laten schieten.
Er bleken niet voldoende
financieringsmiddelen binnen te
komen. Het plan hebben we
herzien en zagen dat de
verhouding investering t.o.v.
resultaat mogelijk te risicovol was.

Naast bijscholing bieden we ook
culturele lessen aan, onder andere
theater, tekenen, schilderen en
radioprogramma’s maken. Het
aanbieden van de bijscholing in
combinatie met culturele vorming
is een extra stimulans ten aanzien
van hun persoonlijke ontwikkeling.
Wij zullen dit ‘pilot’ project in
maart 2010 starten voor een jaar.
Natuurlijk zal ons jongerenproject
doorlopen en gaan we samen met
stichting Hope kijken hoe we dit
programma kunnen verbeteren en
aanpassen voor nog meer
resultaat. We willen de jongeren
niet geheel afhankelijk van ons
maken en vooral kijken naar het
ondersteunen van hun studies met
eigen bijdragen, waar mogelijk.

Maar een plan aanpassen en
kritisch kijken naar de
ontwikkelingen binnen de
stichting, gaf ook ruimte voor
nieuwe plannen.
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We willen toe naar het maken van een persoonlijk plan, wat we zullen
starten met onze, nieuw aan te stellen, coördinator.
Gedurende drie maanden zal er een stagiaire antropologie naar Cusco
komen, om een onderzoek te verrichten, waarbij zij voor onze stichting zal
onderzoeken wat de werkelijk toegevoegde waarde is van onze
studiebeurzen en ondersteuning verleend aan jongeren.
Het jaar 2010 zal in het teken staan van reflectie, verbetering en
samenwerking op locatie, om ons draagvlak te vergroten, krachten te
bundelen en kosten te besparen.
Voor wat betreft Inmenszo in Nederland zullen we mogelijkheden zoeken
om meer mensen enthousiast te maken om te helpen bij ons
vrijwilligerswerk.
De fondswerving wordt er niet eenvoudiger op en we zullen ook naast
donaties naar andere mogelijkheden moeten kijken.
Voor het komende jaar staan op de agenda: presentaties, acties met
ondernemers, verkoop van producten (eventueel uit Peru) en onze
jaarlijkse sponsorborrel.
Met enthousiasme kijken wij uit naar 2010, helpt u ons weer mee de
dromen van onze jongeren in Cusco te verwezenlijken…
De toekomst behoort aan hen, die geloven in de schoonheid van hun dromen!
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