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1. Voorwoord Voorzitter
Als ik het gevoel heb dat het jaar net begonnen is dan blijken we al
halverwege dat jaar te zijn en als het dan kerst is vraag ik me steeds weer af
waar al die maanden gebleven zijn.
Helaas startten we het jaar niet zo mooi in Cusco en omgeving, er viel heel
veel regen en de rivier Vilcanota trad buiten zijn oevers. Ruim 20.000 mensen
werden slachtoffer en toeristen kwamen vast te zitten in Machu Picchu. Het
toerisme stortte voor een aantal maanden geheel in en de werkeloosheid
steeg.
We hielden ons hart vast voor onze
werkende ex-studenten en Alfredo met
zijn eigen restaurantje. Maar gelukkig
bleef iedereen aan het werk. Het was
lange tijd overleven maar in de
maanden juni en juli nam het toerisme
gelukkig weer toe.
Samen met onze nieuwe coördinator
Richar Salavaldez brachten we alle
jongeren weer in kaart en kregen we
steeds meer structuur in ons jongerenproject. Nog meer inzicht bracht ons het
onderzoek van de afstuderende antropologe Selma van Oostwaard die voor
drie maanden ons project bezocht en werkte aan haar eindopdracht.
Ook bracht Marieke Neus van de Nederlandse Stichting Spelende Wijs, waar wij
nauw mee samenwerken, een bezoek aan Cusco en evalueerden we ons
programma.
Er vonden weer jongerenuitwisselingen plaats en we sloten het jaar af met een
kerstdiner. Helaas was er dit jaar geen budget voor een excursie.
De fondswerving in Nederland verliep moeilijker dan voorgaande jaren. Dit had
waarschijnlijk te maken met de crisis die ook in Nederland nog niet ten einde
was. Gelukkig konden onze projecten wel doorgang vinden, kregen we onze
begroting net weer rond en hebben we eind van het jaar samen met vrijwilliger
Coen Bosch in Cusco de fondswerving voor 2011 voorbereid. Zo kan Inmenszo
weer met een frisse start aan 2011 beginnen!
Leest u mee over onze activiteiten en ontwikkelingen in 2010.

Anika van der Kevie
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2. Het Bestuur
In 2010 heeft onze secretaris, Annemarike van den Berg, haar functie
neergelegd. Zij heeft aangegeven, nadat zij zich ruim drie jaar heeft ingezet,
haar werk voor Inmenszo niet meer te kunnen combineren met haar baan en
privéleven. Wij hebben een nieuwe secretaris gevonden in Monique Masolijn
die veel ervaring heeft op het gebied van pr en communicatie. Zij heeft een
eigen bedrijf dat zich oriënteert op de zakelijke markt in de vorm van
netwerkevenementen. Wij heten haar welkom en zijn erg blij met haar
toetreding en haar toegevoegde waarde.
Wij heten ook welkom onze nieuwe, enthousiaste vrijwilliger Alfred ten Hulsen.
Hij zal zich bezig gaan houden met fondswerving. In het bijzonder het
uitzetten van fondswervende acties.

Stichting Inmenszo Nederland:
Het bestuur van Inmenszo Nederland bestaat in 2010 uit de volgende
personen:
Anika van der Kevie, oprichter en voorzitter
Monique Masolijn, secretaris
Yvonne Koehoorn, penningmeester
Honoraire medewerkers:
Bert van der Wiel, fondswerving
Alfred ten Hulsen, fondswerving
Don Volders, pr en publiciteit
Henri Kievits, accountant
Daarnaast werken wij met een team van vrijwilligers die wij oproepen wanneer
we specifieke acties organiseren.

La Asociación Inmenszo Peru:
Het bestuur van Inmenszo in Peru bestaat in 2010 uit de volgende personen:
Rudy Lunia Mendoza, voorzitter
Maria Dora Elguera, secretaris
Yuliana Lazarte, penningmeester
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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. Daarnaast
organiseren wij workshops, onder
leiding van een psycholoog, om hun
persoonlijke ontwikkeling te
stimuleren.
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4. Projecten
Studiebeurzen via jongerenproject
Wij startten het jaar met een nieuwe coördinator, Richar Salavaldez, 32 jaar
oud en enige jaren ervaring met jongerenwerk. De eerste maanden waren best
lastig voor hem, hij moest het vertrouwen winnen van de jongeren en ook
moest hij veel in kaart brengen.
Onze vorige coördinatrice heeft digitaal
nauwelijks iets vast gelegd, dus Richar
begon ook met alle informatie te
digitaliseren. Na enkele maanden heeft
hij met alle studenten goed contact, zijn
alle gegevens digitaal vastgelegd en
konden we de dagelijkse begeleiding
van onze studenten aan Richar
overlaten.
Wij zijn tevreden over zijn werkwijze.
De studenten worden begeleid en gecontroleerd gedurende hun studie door
onze coördinator. 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 kunnen helpen die echt gemotiveerd zijn om deel te nemen aan
ons programma.
Dit jaar hebben we in ons
jongerenprogramma totaal 45
leerlingen begeleid bij hun studie,
stage en zoektocht naar een baan.
We zien geen toename van het
leerlingenaantal, dit komt ook door
onze toelatingseisen tot ons
programma. Om te voorkomen dat
er jongeren toetreden die ‘geen recht
hebben op’ een studiebeurs hanteren
we strenge regels. Wanneer er
familie is die hen kan ondersteunen
geven we daar de voorkeur aan om
de verantwoordelijkheid zoveel

mogelijk te laten waar die thuishoort.

Er zijn twee leerlingen afgevallen, één vanwege te weinig motivatie en de
andere door het niet voldoen van de deelbetaling aan haar studie. Helaas zijn
er altijd uitvallers, maar dit jaar slechts twee is een mooi resultaat.
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Wij kunnen melden dat er twaalf studenten geslaagd zijn in 2010. Hiervan
hebben er tien op korte termijn een passende baan gevonden. Het betreft
onderstaande studenten:
•
•
•
•
•
•
•

Clemente Medina en Ruben Cruz werken als automonteur na hun studie
werktuigkunde en autotechniek.
Hirbin Mayta en Rosmel Conde werken in een restaurant na hun studie
gastronomie.
Sadam Carazas werkt in een reisbureau en Ricardo Quintanilla werkt op het
vliegveld na een studie toerisme.
Gumercindo Quispe werkt bij een architect na zijn opleiding
binnenhuisarchitectuur.
Gaby Palacios heeft een verpleegkundige opleiding gevolgd en werkt in een
kliniek.
Juana Puclla heeft rurale administratie gestudeerd en werkt op het
gemeentehuis van Urubamba.
Junior Zapata is gids geworden na het afronden van zijn studie voor
gediplomeerd gids in toerisme.

Er zullen 31 studenten hun studie voortzetten en/of afronden in 2011. Zij
zullen onder dezelfde voorwaarden deel nemen aan ons programma. In 2011
zullen er ook weer nieuwe leerlingen zich inschrijven. We blijven ons richten op
een groep van gemiddeld 50 jongeren per jaar.

Onderzoek antropologe
In januari 2010 kwam er een
verzoek bij ons binnen van
Selma van Oostwaard, studente
antropologie aan de
Amsterdamse Universiteit voor
Sociale Wetenschappen. Zij
wilde graag haar
afstudeeropdracht bij ons in
Cusco uitvoeren.
Wij zijn altijd sceptisch op het
gebied van werken met
vrijwilligers omdat wij liever
met locale mensen werken,
maar in dit geval leek het
thema van haar eindopdracht wel interessant voor ons project. Zij wilde graag
onderzoeken hoe (achtergestelde) jongeren in Cusco in de maatschappij staan.
Daarnaast wilde zij kijken naar hun eigen veerkracht en de invloed c.q. het
effect van interventie door een hulpverlenende organisatie zoals Inmenszo.
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Haar onderzoek zou ons kunnen
helpen bij onze jaarlijkse evaluatie
van ons project. Dus kwam Selma
voor drie maanden naar Cusco. Zij
liep drie maanden mee met onze
coördinatoren en jongeren. Zij stelde
vragen aan onze jongeren over hun
leven, hun uitsluiting van de
maatschappij op basis van politieke,
sociale, economische en/of ethische
aspecten.
Ook vroeg zij hen hoe zij de hulp
vanuit de externe organisatie
ervaren.
In het begin was het wat moeilijk om
‘echte antwoorden’ te krijgen want
Selma moest eerst hun vertrouwen
zien te winnen. Maar ongeveer
halverwege haar verblijf gingen de
jongeren zich wat meer uiten en
waren zij bereid haar vragen
uitgebreider te beantwoorden.

andere financiële steun. Zij moeten
zelf meewerken, familieleden om
steun vragen of op overheidsniveau
zoeken naar financiële
ondersteuning, zodat wij de rol van
genoemden niet overnemen.
Wij weten als geen ander hoe
moeilijk tot bijna onmogelijk dit is,
omdat de Peruaanse overheid zich
niet bekommert om deze sociaaleconomisch uitgesloten groep
jongeren. Toch proberen wij zeker
het genoemde probleem te
behandelen. Op overheidsniveau
opereren is op dit moment niet
mogelijk en zou onze activiteiten
enorm vertragen of stil leggen. Maar
zeker in Cusco zoeken wij
samenwerking op regionaal niveau
en wij hopen dat de nieuwe regering
in 2011 aandacht gaat besteden aan
onze doelgroep.

We geven in het kort haar conclusie
van haar onderzoek, hoewel duidelijk
werd dat drie maanden behoorlijk
kort waren om ook de mensen om de
jongeren heen, zoals psychologen,
leraren, begeleiders, familieleden en
andere mensen die bij hun educatie
betrokken zijn allemaal te
interviewen.

Ook krijgen alle jongeren vanaf 2011
deel studiebeurzen, zij betalen een
deel van hun studie door middel van
een deeltijdbaan.
Het was een interessant onderzoek,
maar zeer complex om in drie
maanden een oprechte conclusie te
formuleren.

Korte samenvatting
conclusie onderzoek:
De jongeren zijn niet alleen door hun
economische positie uitgesloten
maar vooral ook door etnische
discriminatie, sociaal, economische
en politieke contexten. Zij vinden
hun bescherming in het
jongerenproject en voelen zich
sterker worden door de persoonlijke
begeleiding. Dit is de kracht van
onze werkwijze, maar tegelijkertijd
zorgen de studiebeurzen voor gehele
afhankelijkheid van ons project.
We zouden nog meer moeten
aansturen op het aanboren van
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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
omdat er thema’s worden besproken als: solliciteren, budgettering,
familieplanning, seksualiteit, persoonlijke groei, conflicten oplossen etc.
Het zijn in de meeste gevallen beschadigde kinderen onder andere door
(seksueel) misbruik, huiselijk geweld en uitbuiting door familieleden en/of
werkgevers.
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.
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.
Omdat we met verschillende
jongerengroepen werken worden er ook
één à twee keer per jaar
uitwisselingsweekenden georganiseerd.
Gedurende deze weekenden is er veel aandacht voor de thema’s die de
jongeren aandragen en voor de uitwisseling van ervaringen.
Dit jaar hebben we weer een weekend doorgebracht in een internaat in
Urubamba. Er waren 70 jongeren uit Cusco en omgeving. We hadden de
psycholoog Carlos Gongara
gecontracteerd voor 2 dagen. Hij
behandelde de volgende thema’s:
vriendschap, persoonlijke contacten,
assertieve communicatie en hoe om te
gaan met je emoties.
De tweede dag was er aandacht voor
seksualiteit, verliefd worden en relaties.
Bij deze workshops werden de jongeren
in groepjes verdeeld naar leeftijd om
een thema te behandelen
overeenkomend met hun ontwikkeling
op dat moment.
10
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De leeftijden lagen tussen 15 en 25 jaar.
Naast deze workshops was er ruimte voor actieve onderdelen die zorgen voor het
verliezen van hun angst met betrekking tot het leggen van contacten en spreken
in het openbaar.
Verbeteringen die we dit jaar hebben aangebracht:
•
•
•

De jongeren hebben een bestuur gekozen dat zorgt voor meer initiatieven
vanuit de groep zelf ten aanzien van workshops en andere activiteiten.
De jongeren dragen elke bijeenkomst 50 cent bij aan een versnapering.
De jongeren bepalen eind van het jaar de thema’s voor de workshops van het
volgende jaar (in overleg met coördinator).

Moeilijkheden in het programma:
•
•

Enkele leerlingen nemen deel uit verplichting vanwege het ontvangen van hun
studiebeurs maar zijn weinig gemotiveerd.
De jongeren zijn niet gewend zelf een stem uit te brengen en zo komen de
initiatieven en ideeën vaak van dezelfde personen af.

Uitdaging:
• De jongeren bewust maken van het belang van participatie en toegevoegde
waarde van de workshops.
• Allen stimuleren actief deel te nemen en niet uit verplichting aanwezig te zijn.

Jaarafsluiting met kerstdiner
We hebben het jaar afgesloten met een
kerstdiner voor onze studenten. Er was
helaas geen budget om dit jaar een
excursie te maken. We vonden het erg
jammer dat we dit onderdeel moesten
laten schieten, maar om het einde van
het jaar toch mooi en informeel af te
sluiten hebben we een kerstdiner
georganiseerd samen met onze exstudent Alfredo Alanya in zijn restaurant
Andean Food. Naast het heerlijke eten
was er ruimte om met elkaar te kletsen
over het afgelopen jaar en de plannen voor de grote vakantie, die in Peru in
januari en februari valt.
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Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi
In maart 2010 startten we samen met Stichting Inca Educa een ‘pilot project’.
Het cultureel studiecentrum Yachay Wasi betekent ‘huis van de kennis’ in de
oorspronkelijke taal Quechua en bevindt zich in de achterstandswijk San
Sebastian in Cusco. Het centrum richt
zich op schoolgaande kinderen en
jongeren waarvan de ouders geen
mogelijkheden hebben om hen te
helpen bij hun huiswerk. Ook ontbreken
vaak de middelen en benodigde kennis
(analfabetisme komt nog veel voor).
Het centrum voorziet in
huiswerkbegeleiding en workshops
onder leiding van een psycholoog ter
bevordering van de persoonlijke,
emotionele en sociale ontwikkeling.
Yachay Wasi biedt tevens creatieve
lessen aan zoals theater, radio, tekenen en schilderen. Via deze weg kan een
kind zich leren te uiten en angst om te spreken verliezen. Het centrum geeft
ook voorlichting aan jongeren die de middelbare school gaan verlaten ten
aanzien van studie- en beroepskeuzes.
Omdat het voor ons een ‘pilot project’ was, was het van belang om te
observeren hoe het centrum aan de behoeften kon voldoen en waar we
moesten bijsturen.

1
2
3
4
5
6
7

Cursus
Bibliotheek
Bijscholing wiskunde 3e en 4e jaars
Bijscholing taal 3e en 4e jaars
Bijscholing wiskunde/taal 5e jaars
Workshop tekenen en schilderen
Workshop theater
Workshop radio (presentaties)
Aantal leerlingen in 2010

1° semester 2° semester Totaal
49
143
192
23
19
42
20
18
38
20
0
20
15
14
29
11
12
23
13
7
20
364

Het aantal inschrijvingen laat zien dat er duidelijk behoefte is aan hulp bij het
maken van huiswerk en bijscholing.
Maar waar wij ons met name wilden richten op de 17 en 18 jarigen die op het
punt staan de middelbare school te verlaten, schreven zich vooral 14 en 15
jarigen in voor de bijscholingslessen.
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In de bibliotheek waar de
huiswerkbegeleiding plaatsvond,
schreven zich vooral leerlingen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar in.

Wij hebben dan ook de bijscholingslessen voor 5e jaars (17/18 jarigen)
in het tweede semester laten
vervallen.

De diversiteit in leeftijden van de
leerlingen is de moeilijkheid van het
centrum. Ook komen zij van
verschillende scholen met
verschillende niveaus. Daar lag een
uitdaging voor de leraren in de
bijscholingsklassen. Bijscholen op
verschillende niveaus in dezelfde klas
bleek niet eenvoudig.

Het ‘vrije karakter’ van ons centrum,
waar leerlingen komen wanneer zij
hulp nodig hebben, gaf ook
problemen om de workshops van de
psycholoog consequent uit te voeren.
Zij kon niet met een vaste groep
werken. We zagen dat deze
workshops ook een ander karakter
moeten hebben. Deze moeten, met
vooraankondiging, plaatsvinden in de
bibliotheek, waarbij assistentie op
inschrijving kan zijn.

In de bibliotheek ondervonden we
geen problemen omdat de leraren de
kinderen helpen met welk huiswerk
dan ook. Wel hebben we in het 2e
semester een tweede bibliotheek
geopend. Zo konden we in
bibliotheek één de kinderen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar helpen. In
bibliotheek twee ontvingen de
kinderen tussen 12 en 18 jaar hun
ondersteuning.

De twee ouderavonden die we
organiseerden aan het einde van de
semesters gaven wel duidelijk aan
hoe de leerlingen vooruit waren
gegaan op school en hoe de
thuissituatie was verbeterd. De
relatie tussen ouder en kind was
verbeterd doordat de kinderen hun
huiswerk hadden voltooid zonder
irritaties over en weer.

Mogelijk vonden de 17 en 18 jarigen
het vervelend om met jongere
kinderen in een bibliotheek of klas te
functioneren.

De conclusie aan het einde van het
jaar was dat het aantal
inschrijvingen aangeeft dat er
behoefte is aan ons centrum. We
hebben moeten bijsturen en
aanpassen maar dit vormt onze
basiskennis voor de nieuwe aanpak
in 2011.

Maar meer aannemelijk is dat zij zich
inschrijven in de ‘pre-universitarias’
of ‘pre-academias’ die hen
voorbereiden op een studie op een
universiteit of hogere school.

13

5. Evaluatie Inmenszo Peru
Jongerenproject:
De volgende evaluatie laat het verloop van het jongerenproject zien in 2010
ten opzichte van 2009. We zien dat er iets meer leerlingen hebben
deelgenomen aan het jongerenproject.
We hebben minder uitvallers gehad en 95% staat op eigen benen na het
afronden van hun studie.
Leerlingentotaal
Heeft de studie succesvol
afgerond
Uitvallers
Heeft direct een volledige
baan in lijn van succesvol
afgeronde studie
Vervolgen hun meerjarige
opleiding
Staat op eigen benen na
beëindiging van de studie

2010
45
12

2009
40
10

2 (5%)
10 (83%)

6 (15%)
9 (90%)

31

24

95%

85%

Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi:
Ons centrum voorziet duidelijk in de behoefte aan hulp bij het maken van
huiswerk en bijscholing. We hebben vooral kinderen bereikt in de leeftijd van 8
tot 13 jaar. Om in 2011 ook jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar te
bereiken willen we een aantal avondscholen bezoeken. Bij de avondscholen
studeren vaak jongeren die overdag werken en nauwelijks geschoold zijn en/of
inkomen hebben.
Wij zullen ook twee bibliotheken openen om de leerlingen naar leeftijd te
kunnen assisteren.
De workshops onder leiding van een psycholoog zullen beter gepland moeten
worden. De ouderavonden zullen we weer gebruiken om te evalueren en om zo
goed mogelijk te participeren op behoeften die er liggen.
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Microkrediet Andean Food:
Andean Food, het restaurant van Alfredo Alanya, dat open ging in 2009 met
een microkrediet van Inmenszo telt zijn 2e jaar. Het is niet eenvoudig om in
Cusco je restaurant het hele jaar vol te hebben.
Cusco is bijna geheel afhankelijk van de toeristische maanden die plaats
vinden in de maanden april t/m september. Het is dus overleven in de
maanden van het laagseizoen.
Maar ondanks deze moeilijkheid gaat het goed met Andean Food. Zij doen hun
uiterste best om aan alle wensen van hun gasten te voldoen en zij zijn blij met
het hotel waar zij mee samenwerken. In 2010 hebben zij netjes voldaan aan
de terugbetaling van het microkrediet dat zij via Inmenszo ontvingen. Er rest
hen nog vijf deelbetalingen die zij zullen voldoen in 2011.
Wij zullen ons bestaande beleid voortzetten en verbeteren waar vereist.
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6. Pr en Publiciteit
Gorinchem Millennium Gemeente

Wij startten het jaar in januari met een
bijeenkomst in de raadzaal van de
Gemeente Gorinchem. Gorinchem is
vanaf 2011 Millennium Gemeente en zal
zich inzetten voor de
millenniumdoelstellingen 2 (educatie) en
7 (milieu).
De Gemeente gaf een millenniumkrant
uit die huis-aan-huis werd verspreid in
Gorinchem en omgeving. In deze krant
werd er aandacht besteed aan de
activiteiten van Gorinchemse
Stichtingen. De Gemeente richtte een
millenniumplatform op om drie keer per
jaar met alle stichtingen te vergaderen
over activiteiten en hoe de gemeente ons werk kan ondersteunen. Het gaat in
eerste instantie niet om financiële bijdragen.
Wij zijn blij met deze ondersteuning van de Gemeente Gorinchem, het geeft
ons naamsbekendheid en meer draagkracht.

Moederdagactie Bakker Bas

Eind 2009 ging onze actie met Bakker Bas van start. Hij verkocht het hele jaar
Andes brood, waarvan een percentage
van de opbrengst naar Inmenszo ging.
De zaterdag voor Moederdag stond ons
enthousiaste team van vrijwilligers met
een kraam speciaal om alle moeders te
verwennen met zo’n heerlijk Andes
brood. Er gingen die dag maar liefst 340
broden over de plank en dit betekende
een mooie opbrengst van 229,50 euro
voor Inmenszo, maar deze werd ook
nog eens verdubbeld door één van onze
donateurs. Een mooie dag en mooie
opbrengst van 459,00 euro voor de
jongeren in Cusco.

Kerstpakketten actie

In juni kwamen we met het bestuur bij elkaar om te vergaderen en om over
verschillende acties een besluit te nemen. Dit jaar wilden we naast de
traditionele fondswerving ook verschillende commerciële acties uitzetten om de
inkomsten te vergroten. We besloten om met een grote leverancier van
kerstpakketten rond de tafel te gaan zitten om te kijken of we Inmenszo
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kerstpakketten konden gaan
verkopen. We namen alles in eigen
beheer zoals marketing, folders,
verkoop, het samenstellen van vier
Peru pakketten en de logistiek.
Iedereen was enthousiast en we
besloten in juni te starten met het
maken van een folder. De folders
moesten in juli/augustus bij de
klanten liggen en dan zouden we
beginnen met nabellen en
telefonische verkoop. In Nederland
werd hard gewerkt aan de
marketing, terwijl Anika de inkoop
in Peru verzorgde. De vijf
geselecteerde producten waren
Alpaca sjaals, wanten, schaakspel,
Ayacuchaans kerststalletje en
biologische fairtrade koffie. We
werkten maanden lang heel hard
om alles in orde te krijgen en er
een succes van te maken.

Nieuwe Doelen, stelde belangeloos
zijn theatercafé beschikbaar en
verzorgde de drankjes. Broodkapje
bood de hapjes aan en Hélène
Lakmaaker van Galerie
Westwagenstraat wilde tegen
kostprijs enkele schilderijen veilen.
De opkomst is voor het eerst minder
dan voorgaande jaren, mogelijk
komt dit door de veranderde
economische situatie in Nederland.

Actie Bakker Bas afgerond.

In de herfstvakantie organiseerden
we samen met Bakker Bas de derde
en laatste verkoopdag van het Andes
Brood in het Piazza Centrum. Naast
de broden verkochten wij die dag
ook wanten, sjaals, schaakspellen en
andere kleine handgemaakte
producten uit Peru. Het was een
enorm leuke dag met al onze
vrijwilligers die zo enthousiast de
broden aan de man brachten. We
verkochten bijna 400 broden. De
actie is dan ook succesvol
afgesloten.
We ontvingen uit handen van Bakker
Bas bij onze sponsorborrel een
cheque van 1.100,00 euro, de totale
opbrengst van een jaar Andes Brood!

Verofit 10 jaar

Verofit bestaat 10 jaar, een bedrijf
in stoelmassage, sportmassage en
pedicure. Het bedrijf wordt gerund
door Veronique Elshout en
Annelies Rehorst. Zij vierden hun
10 jarig bestaan met een receptie
in loungerestaurant Hipper en
widlen geen cadeaus ontvangen,
maar vroegen aan de genodigden
een bijdrage voor Inmenszo. Een
enorm leuk initiatief met een
mooie opbrengst van bijna 400,00
euro.

Bierfeest Juniorkamer

De Juniorkamer Gorinchem
organiseerde een geweldig bierfeest
zoals we dat kennen van de
Bierfesten uit Duitsland. Het feest
vond plaats Buiten de Waterpoort in
Gorinchem en een deel van de

Inmenszo borrel oktober

De jaarlijkse Inmenszo borrel vond
dit jaar plaats in oktober als Anika
voor een maand in het land is.
Jaarlijks nodigen wij alle donateurs
en potentiële donateurs uit om
hen te informeren over ons werk
in Cusco en over de stand van
zaken. Om hen te bedanken voor
hun onvoorwaardelijke steun en
eventueel nieuwe donateurs aan
ons te verbinden. Rob van Wijk,
directeur van schouwburg De
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opbrengst werd aan Inmenszo geschonken. De dames en heren van de
organisatie hadden zich gehuld in Beierse outfit en het bier vloeide rijkelijk. Er
werden ook loten verkocht en prachtige prijzen ter beschikking gesteld. Een
super feestavond en een mooie cheque van 1000,00 euro voor Inmenszo.

Verkoop kerstpakketten

Zoals besloten in juni gingen we actief van start met onze verkoop van
kerstpakketten in juli en augustus. We stuurden een mailing rond, verstuurden
kerstpakkettenbrochures, organiseerden nabelacties en we maakten promotie
via onze webshop en internetsite.
Eén van onze medewerkers stond in september met een stand op een
netwerkevenement van Meerbusiness. Al onze inspanningen leverden toch niet
het gewenste resultaat op. De export van de producten uit Peru leverde ook
veel problemen op en de douane maakte het ons niet makkelijk.
Ondanks alle inzet en beoogde resultaten wegen alle kosten en de tijd die erin
is ingestoken niet op tegen de verkoop en moesten we dit project afsluiten met
een heel kleine opbrengst. Wij hebben helaas geen professioneel team dat
zich dagelijks bezig kan houden met marketing en verkoop omdat iedereen
naast zijn baan dit werk als vrijwilliger uitvoert. Daarnaast is er een groot
aanbod in kerstpakketten en is het een heel specifieke branche. Na evaluatie
zien we af van voortzetting van deze verkoopactiviteiten.
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7. Evaluatie Inmenszo Nederland
Dit jaar hebben we afscheid genomen van onze bestuurlijke medewerker
Annemarike van den Berg en heten we welkom onze nieuwe secretaris
Monique Masolijn. Ook hebben we een nieuwe vrijwilliger gevonden, Alfred ten
Hulsen, die ons gaat assisteren bij de fondswerving.
Anika van der Kevie brengt dit jaar maar twee korte bezoeken aan Nederland.
Het blijkt dat deze bezoeken niet voldoende tijd bevatten om allerlei
fondswervende activiteiten op te zetten. Het beheren van onze relaties wordt
bijna geheel door haar uitgevoerd en dit is moeilijk wanneer zij veel tijd in Peru
doorbrengt. Voor het volgende jaar zullen wij een andere aanpak hanteren.
De inkomsten uit fondswerving lopen terug. Dit zal nog steeds een gevolg zijn
van de ontstane crisis in 2009, maar ook moeten we kijken naar onze eigen
strategie. Naast de traditionele fondswerving willen we commerciële
activiteiten ontplooien, zoals verkoop van kerstpakketten en andere producten
via een webshop. Dit blijkt bij nader inzien veel moeilijker dan gedacht. Zowel
marketingtechnisch als logistiek hebben wij daar een te klein team voor en
doet zij dit ook nog eens naast de bestaande dagelijkse activiteiten. Wij
hebben dus moeten besluiten van de commerciële activiteiten af te zien na een
‘pilot’ met kerstpakketten. Wij zullen ons oriënteren op een verbetering van
fondswerving en publiciteit.
Wij willen graag ons vrijwilligersteam uitbreiden om zo meer fondswervende
activiteiten uit te voeren. We lobbyen bij veel mensen maar het is niet
eenvoudig om mensen met tijd te vinden. Tot nu toe moeten we dus met het
bestaande team van vrijwilligers onze activiteiten zien rond te krijgen.
Er zijn veel mooie acties georganiseerd in samenwerking met ondernemers en
een leuk initiatief vanuit de Juniorkamer. Ook ontvingen wij weer prachtige
donaties uit het bedrijfsleven en uit de particuliere sector. En zo hebben we net
weer ons budget rond gekregen.
Wij zullen wel moeten kijken naar de continuïteit van de fondswerving en
zullen in 2011 een specifiek werkplan opstellen. Daarnaast is het van belang
dat we op ons vrijwilligersteam kunnen rekenen en dat we een campagne
opzetten om nieuwe donateurs te werven.
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8. Vooruitblik 2011
Wat brengt ons het jaar 2011? De presidentsverkiezingen staan voor de deur.
Wat voor verschuivingen en veranderingen zal dit teweeg brengen in Peru? We
wachten geduldig af en zullen zien wie de nieuwe president wordt en wat zijn
beleid zal zijn.
Ondertussen gaan onze werkzaamheden door zoals we het beleid afgelopen
jaar hebben ingezet. Het jongerenprogramma is verder aangescherpt en
geëvalueerd en alles is digitaal in kaart gebracht. Dit brengt ons enorme
voordelen, één druk op de knop en we hebben de informatie over een student
die deelneemt aan ons programma.
Ook voor het versturen van informatie aan Nederland een vooruitgang,
gewenste informatie is nu snel en compleet op plaats van bestemming. De
persoonlijke plannen voor de jongeren zijn uitgewerkt en zo hebben de
jongeren allemaal meer houvast en een leidraad voor de komende jaren van
hun studie en stage.
Dit programma zullen we voor het zesde jaar naar volle tevredenheid uitvoeren
in samenwerking met Stichting HoPe in Cusco.
Het ‘pilot project’, cultureel studiecentrum Yachay Wasi, dat wij samen met
Stichting Inca Educa hebben gestart dit jaar was een ware uitdaging. We
hebben gedurende het gehele jaar aanpassingen en verbeteringen aangebracht
en zagen de behoeften van de kinderen en jongeren uit de achterstandswijk
San Sebastian ingevuld.
Wij hebben besloten om deze ‘pilot’ om te zetten naar een project, dat wij in
2011 willen starten met de kennis die we hebben vergaard in dit jaar. Wij
verwachten ook een andere locatie te kunnen vinden omdat de lokalen die we
nu gebruiken niet geheel aan onze wensen voldoen. Daarnaast is er steeds
weer onzekerheid over het verlengen van de huurperiode en het verhogen van
de huur. Natuurlijk blijven wij wel in de wijk San Sebastian.
Dit jaar was er geen budget voor onze excursie maar wij zullen er alles
aandoen om deze in 2011 weer in ons programma op te nemen.
In Nederland zullen we ons inzetten voor verbetering van de fondswerving,
nieuwe donateurs werven en zorgen voor continuïteit van inkomsten.
Natuurlijk is dit niet altijd eenvoudig maar wel een uitdaging.
Wij hopen dat ons werk in de toekomst overgenomen wordt door de Peruaanse
regering maar in 2010 leefde nog ruim 40% van de bevolking onder de
armoedegrens. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat zeker onze kwetsbare
doelgroep, kinderen en jongeren uit achterstandsposities, ondersteund wordt,
ook in 2011.
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De bezuinigingen van ons kabinet in Nederland helpen niet mee aan de
uitvoering van ons werk. Gelukkig mogen wij steeds weer rekenen op steun
van mensen die ons willen helpen bij het creëren van een eerlijker,
menswaardiger en beter bestaan voor achtergestelde, kwetsbare kinderen en
jongeren in Peru.
Een land waar nog steeds bijna twee miljoen minderjarige kinderen werken op
straat of onder andere zware condities en er is geen enkele wet die hen
beschermt. Waar kinderen op straat leven, overleven, jonge tieners zwanger
worden en zo als kind moeten zorgen voor een kind.
Stichting Inmenszo gaat ook in 2011 met energie en enthousiasme de
uitdaging aan om kinderen en jongeren verder op weg te helpen!
‘Leven is mooi, overleven is zwaar. Nooit kind kunnen zijn is niet eerlijk,
kinderen helpen is een groot voorrecht!’
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