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1. Voorwoord Voorzitter
We blikken terug op een bewogen jaar. Een jaar met veel veranderingen en
moeilijke maar onvermijdelijke besluiten. Een jaar waar er in Peru weer
langdurige stakingen in het onderwijs zijn, maar waar ook een snel
groeiende economie de overhand heeft. Helaas niet voor alle lagen van de
bevolking, maar de middenklasse groeit. Politiek is het onrustig, er zijn vele
protesten tegen de corruptie van de staat.
Dit jaar was het aan het team in Peru om te kijken hoe zij zelfstandig het
project zouden voortzetten. En of de mogelijkheid bestond of de
verantwoordelijke, Eliana Ponce, het project zou overnemen. Zij gaf toch
tegen de zomer aan deze ambitie niet waar te kunnen maken. Er deed zich in
augustus een andere mogelijkheid voor en deze pakten we met beide handen
aan. Liesbeth Kerstens was in Nederland en ik sprak uitvoerig met haar over
de overname van het programma van het cultureel-studiecentrum Yachay
Wasi, inclusief alle materialen.
Liesbeth runt samen met haar man Pavel Marmanillo het gezins- en
gemeenschaphuis Pachachaca in Calca. Dit bevindt zich in de rurale zone,
anderhalf uur van Cusco. In de stad hadden we te maken met terugloop van
het aantal deelnemers. Dit had diverse redenen. De lokale ontwikkelingen op
het gebied van onderwijs, toename in welvaart en kinderen die door ouders
toch worden aangezet tot werken i.p.v. leren.
Het kwam voor mij persoonlijk als het juiste moment. Ik wilde zo graag na
12 jaar ons laatste project in goede handen doorgeven. En dat is gelukt. We
hebben naast de letterlijke overdacht van alle spullen, ook onze kennis
zoveel mogelijk overgedragen.
Wij blijven vanuit Inmenszo dit project en andere onderwijsprojecten in Peru
of elders op de wereld ondersteunen. Wij kijken terug op bijzondere,
intensieve jaren maar hebben een groot aantal kinderen en jongeren
begeleid naar een zelfstandige en menswaardige toekomst. Mede dankzij het
support van alle donateurs!
Inmenszo krijgt een faciliterende rol, na 12
jaar een uitvoerende en actieve rol op locatie
te hebben gehad. En daar zijn we enorm trots
op!

Anika van der Kevie,
Voorzitter Stichting Inmenszo
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2. Het Bestuur
Stichting Inmenszo Nederland:
Het bestuur van Inmenszo Nederland bestaat in 2017 uit de volgende
personen:
Anika van der Kevie, oprichter en voorzitter
Martin van Geffen secretaris
Yvonne Koehoorn, penningmeester
Honoraire medewerkers:
Arda Eegdeman, verkoop activiteiten
Don Volders, websitebeheer, evenementen
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 2017 uit de volgende personen:
Eliana Ponce Valdivia, voorzitter
Yuliana Lazarte, secretaris
Willeke Brouwers, penningmeester
Edgar Carpio Maldonado, accountant
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3. Doelstelling
Inmenszo ondersteunt kinderen en
jongeren, in Cusco en omgeving, die
achtergesteld zijn op basis van
sociaaleconomische situatie of etnische achtergronden, met als doel
deze kinderen en jongeren in staat
te stellen onder eerlijkere voorwaarden toegang te laten verkrijgen tot
onderwijs en de arbeidsmarkt en op
deze manier het doorbreken van de
vicieuze cirkel van armoede en achterstand waarin zij zich begeven.
Wij willen dat deze groep kansen
krijgt om uit hun benadeelde positie
te komen om zo op eigen kracht in
het dagelijks leven te kunnen functioneren. Naast het toegankelijk
maken van onderwijs en het verbeteren van hun situatie in het onderwijs, gaat er veel aandacht naar de
persoonlijke en sociale ontwikkeling.
Waar mogelijk worden ouders en
verzorgers bij het begeleidingstraject
betrokken en vindt er voorlichting
plaats.
Wij ondersteunen de doelgroep ongeacht hun sekse, geaardheid, afkomst, geloof of politieke overtuiging.
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4. Projecten
Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi
Het centrum richt zich op schoolgaande kinderen en jongeren waarvan de ouders
en/of verzorgers geen mogelijkheden hebben om hen te helpen bij hun huiswerk.
Ook ontbreken vaak de middelen en benodigde kennis (analfabetisme komt nog
regelmatig 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,
muziek, tekenen en schilderen. Via deze weg kan een kind zich leren te uiten en
angst om te spreken overwinnen. Het centrum geeft ook voorlichting over studieen beroepskeuzes aan jongeren die de middelbare school gaan verlaten.
Voor het 7e jaar ligt de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het
centrum in handen van onze betrokken coördinator en psychologe Eliana Ponce.
De huiswerkbegeleiding en dagelijkse ondersteuning bij het maken van het
huiswerk van de kinderen komen voor rekening van een lerares met de
specialisatie taal en een leraar met de specialisatie wiskunde.
Het
-

team bestaat in 2017 uit:
Yolanda Baca Quispe – huiwerkbegeleiding kinderen primaria
Hildebrando Huanán Farfán– huiswerkbegeleiding kinderen secundaria
Luis Montalvo – leraar tekenen, schilderen, theater
Miguel Quispe – leraar audio-visueel
Katy Quisipe Mendoza- leraar handarbeid
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Aantal deelnemende kinderen in 2017:
We schreven het 1e semester 49 en in het 2e semester 41 leerlingen in.
Dit jaar zagen we dus een behoorlijke
terugloop in het aantal assisterende
kinderen.
Vermoedelijke redenen:
- Langdurige stakingen onderwijs
- Toename inkomen middenklasse
- Kosten deelname waren verhoogd
- Meer werk, ouders vragen om hulp van
kinderen thuis en op de werkvloer
- Toename lokaal aanbod ondersteuning onderwijs
Er zijn zowel positieve als minder positieve redenen. Wat wij als organisatie
positief ervaren is dat de lokale overheid en docenten zelf ook initiatieven
ontwikkelen. Er zijn via de overheid studiebeurzen te verkrijgen. Er zijn
lokale studiecentra ontwikkeld. Maar het onderwijs in Peru blijft beduidend
slecht, ver onder de wereldwijde norm. De langdurige stakingen doen hier
ook geen goed aan, daar zijn de kinderen helaas de dupe van.

Creatieve lessen
Naast de huiswerkbegeleiding biedt het studiecentrum creatieve lessen aan.
Het aanbod was dit jaar divers. Er waren theaterworkshops, audiovisuele
lessen, muziek, handvaardigheid en radio-productie.
Deze cursussen zijn voor de kinderen
onmisbaar. Zij maken in deze lessen
prachtige ontwikkelingen door en wij
kunnen via deze lessen het kind
observeren en kijken waar het
problemen mee heeft.
We kunnen per creatieve workshop en
per semester 20 leerlingen plaatsen.
Deze cursussen dienen om hun
zelfvertrouwen te vergroten, hun
angsten te overwinnen en hun creativiteit te stimuleren.
Bij de semesterafsluitingen tonen de kinderen wat zij gemaakt en/of geleerd
hebben aan hun ouders en alle andere genodigden.

Diverse (groeps)activiteiten
Er is ook een programma met diverse activiteiten om bij de kinderen
vertrouwen en vriendschap te ontwikkelen. In het jaarlijkse programma
waren opgenomen speltoernooien, een sportdag, kookwedstrijd,
talentenmiddagen waarbij een ieder iets mocht voordragen en was er een
viering van verjaardagen.
8
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Samenvatting van diverse activiteiten:
De lokale gemeente Wanchaq organiseerde weer hun jaarlijkse expo waarbij
Yachay Wasi werd uitgenodigd om haar werk te laten zien. De kinderen
toonden hun werk dat zij maken in het centrum. Zij presenteerden zichzelf
en er werden flyers uitgedeeld. Zij krijgen door een dergelijke presentatie
waardering, kans om een andere kant van zichzelf te laten zien en daardoor
groeit hun zelfvertrouwen.
Twee keer per jaar staat er een spelletjesmiddag op het programma. Er zijn
onderdelen waarbij wiskundige kennis vereist is, maar ook taal komt aan de
orde. Met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen zetten de teams zich
in.
De dag van de talenten wordt ieder semester georganiseerd door het team
en de kinderen. Zij kiezen zelf de thema’s, er is ruimte voor zang, dans,
voordragen van gedichten en diverse presentaties. Een vrolijke middag met
veel talenten.
Voor het 4e jaar op rij is er een
sponsorrun georganiseerd. De
gemeente sponsorde de kinderen met
een T-shirt en frisdrank. De kinderen en
teamleden van Yachay Wasi verworven
1800 Peruaanse Soles (500 euro) bij
deze run. Dit kwam ten goede aan de
materialen t.b.v. de
bijscholingsklassen.
Er werd een kookwedstrijd georganiseerd dit jaar met het thema ‘gerechten
uit andere landen’. Het bevorderen van samenwerken, delen en elkaar helpen
komt hierbij aan de orde. De leraren
worden met hun leerlingen namelijk in
teams verdeeld en er was een echte
jury.
De ‘pop-up bios’ in het studiecentrum
werd drie keer georganiseerd. Na de
filmvertoning was er een debat en
gelegenheid tot napraten. Menig
bezoeker gaat nooit naar de bioscoop
of kijkt een film met een boodschap.
Er ontstonden interessante
gesprekken.
Beide semesters werden afgesloten met een traditionele ‘clausura’. De
kinderen tonen hun werken aan de bezoekende ouders, andere familieleden
en vrienden. De vakanties worden vrolijk ingeluid.
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Workshops
In ons programma worden ieder jaar weer diverse workshops opgenomen. De
psychologe verzorgt workshops die bijdragen aan de sociale en persoonlijke
ontwikkeling van de kinderen en jongeren.
Geregeld blijkt dat er thuis nergens over
gepraat wordt of dat er allerlei taboes
heersen. Kinderen hebben vaak ook alleen
het voorbeeld van thuis, waar zij nog al
eens te maken krijgen met huiselijk
geweld, alcoholmisbruik en verbale
mishandeling. Een aantal thema’s herhalen
wij ieder jaar omdat ze enorm belangrijk
zijn voor onze doelgroep en er steeds weer
nieuwe deelnemers zijn. Solidariteit,
seksualiteit en hygiëne staan altijd op het
programma.
De psychologe werkt ook samen met
ouders/verzorgers en kind als er zich thuis problemen voordoen.
In het 1e semester heeft de psychologe 33 kinderen persoonlijk begeleidt en
in het 2e semester 30 kinderen. De meest voorgelegde problemen zijn
gedragsproblemen, emotionele problemen, liegen, internetverslaving/
videogames, slechte schoolresultaten, pesten, problemen door thuissituaties
als scheidingen, geweld en verwaarlozing. Er werd advies gegeven aan de
ouders en familieleden hoe hier mee om te gaan.

Engelse les
Van september t/m december werden er Engelse lessen verzorgd door
vrijwilligers van Proyecto Peru. Dit helpt de kinderen, die Engelse les op
school hebben, enorm. Menigmaal ontbreekt het in de les op school aan
duidelijke en begrijpelijke uitleg gezien, de tijdsdruk of gebrek aan kennis.

Ouderavonden
We organiseerden twee ouderavonden, met een gemiddelde opkomst van 25
personen. Tijdens de ouderavonden vertellen de leraren hoe het met de
kinderen gaat. Er is ruimte voor vragen en het wisselen van gedachten
tussen het personeel van Yachay Wasi en de ouders en/of verzorgers.

Jongerengroep ‘Expresiones Inmenszas’
De jongerengroep binnen ons studiecentrum Yachay Wasi heeft zich op
diverse fronten ingezet. Zij toonde haar werk tijdens de expo van Wanchaq.
Bij de diverse activiteiten binnen het studiecentrum dragen zij hun steentje
bij aan de organisatie en uitvoering. Zij zijn een mooi voorbeeld voor de
jonge deelnemers aan het programma.
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5. Evaluatie Inmenszo Peru
Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi:
Eliana Ponce heeft al vier jaar de leiding in het studiecentrum. Zij draagt de
verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke programma, net als de jaren er
voor. De programma opbouw en de ondersteuning via de psychologische als
wel de creatieve workshops komen de deelnemende kinderen zeer ten goede.
Eerder gaf Eliana aan dat zij mogelijk interesse had om het project
zelfstandig voort te zetten. De voorwaarde was dan wel dat er lokaal meer
inkomsten gegenereerd dienden te worden. Halverwege het jaar gaf Eliana
aan dat zij toch andere ambities heeft en de voortzetting van Yachay Wasi
mogelijk niet zou kunnen realiseren. In Nederland werd besloten dat het
project zou worden overgedragen en het centrum in Cusco per 1 januari 2018
zou sluiten. De contracten met het personeel werden beëindigd op 31
december.
Natuurlijk is de organisatie enorm blij met de geweldige inzet van Eliana
Ponce en haar team, gedurende de
afgelopen jaren. Zij hebben honderden
kinderen begeleid bij het verbeteren
van hun schoolresultaten, maar vooral
ook gezorgd voor een ‘thuis en
luisterend oor’. Deze veiligheid en
stimulatie in persoonlijke ontwikkeling
zullen de kinderen nooit vergeten.
Er werd ook in 2017 ontzettend prettig
samengewerkt met stichting LAFF
(Peruaans-Engels).

Inkomsten in Peru:
Het genereren van inkomsten in Peru was al jaren een grote uitdaging. Ook
dit jaar bleef het ver onder het beoogde percentage van 30% van het totale
budget. Deels komt het door de beperkte middelen, maar ook door de
mentaliteit. Er zal een omslag gemaakt moeten worden naar het groter
belang, dan het persoonlijk belang. Dit zal echter nog jaren vergen.
Resultaat:
Maandelijkse bijdragen via ouders en verzorgers: 10.015,00 Peruaanse Soles
Activiteiten: 4.919,00 Peruaanse Soles
Dit zorgt voor een bedrag van totaal: S/. 14.934,00 (4.148,00 euro).
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6. Pr en Publiciteit
De Stadstafel
In haar stad Gorinchem organiseerde
Anika van der Kevie samen met Susan
Schuddeboom (Omnia College) de 2e
editie van ‘De Stadstafel’.
Ook deze editie was binnen no time
uitverkocht. Honderd mensen
dineerden weer buiten aan een lange
tafel. Zij brachten hun eigen bestek,
servies en glas mee in het kader van
duurzaamheid.
De opbrengst van 1.100,00 euro ging
dit jaar naar de projecten PachaChaca
en Stichting Abrazos in Calca en
Cusco.

Fondsen en stichtingen
Er zijn diverse fondsen en stichtingen die het werk van Inmenszo al jaren
ondersteunen. Mede dankzij deze constante bijdragen kon het team van ons
studiecentrum Yachay Wasi haar werkzaamheden uitvoeren. Onze speciale
dank gaat uit naar hen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt!

Kranten
Alle acties en evenementen werden gepubliceerd door onze stad- en
streekkranten.

Social Media
Inmenszo is te volgen via haar eigen website: www.inmenszo.com. Maar ook
via Facebook (Inmenszo Stichting) kunt u de laatste ontwikkelingen volgen.
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7. Evaluatie Inmenszo Nederland
Zoals bekend was het jaar 2017, het jaar waarin besloten zou worden hoe
het project zelfstandig en onafhankelijk doorgang kon vinden. Het bestuur
wist dat dit moeilijk zou worden, maar gaf de dagelijkse leiding toch nog een
kans. Helaas bleek al halverwege het jaar dat het niet haalbaar was om op
deze manier met het studiecentrum door te gaan.
Toen zich de kans voordeed van overname binnen het bestaande project
Pachachaca in Calca, was het besluit snel genomen. Inmenszo Peru zou
komen te vervallen.
Stichtng Inmenszo is er altijd van overtuigd geweest dat samenwerking de
draagkracht vergroot, zorgt voor verandering van mentaliteit,
(overhead)kosten terugdringt en duurzaamheid van het project bevordert.
Hier past deze overname geheel in.
Vanaf 2018 zal Inmenszo geen uitvoerende taken meer hebben in Peru.
De Stichting zal functioneren als een faciliterende en fondsverstrekkende
stichting, want de organisatie wil zich wel in blijven zetten voor
ondersteuning van kinderen in minder kansrijke omgevingen.
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8. Vooruitblik 2018
Een heel andere vooruitblik dan de twaalf voorgaande jaren, maar wel een
blik vol met ontzettend veel waardevolle herinneringen. Vol met kinderen en
jongeren waarvan de levens een wending namen toen zij met de
programma’s van Inmenszo in aanraking kwamen. Of vanaf het moment dat
zij het studiecentrum Yachay Wasi binnenstapten.
Vanaf 2018 draagt Inmenszo nog steeds graag bij aan de kansen voor
kinderen in Peru. Maar nu vanuit een andere rol. En dat voelt goed. De
resultaten mogen er zijn en in de start van 2018 zal één van de exdeelnemers die deelnam aan het studiebeurzen-programma, in het theater in
Gorinchem vertellen over wat Inmenszo in zijn leven betekende. Hoe mooi is
dat!
Anika van der Kevie zal zich nog steeds bezig houden met het welzijn van
kinderen elders op de wereld. Dit zit haar in het bloed. Deze missie blijft, de
uitvoering wordt alleen anders.
Inmenszo helpt kinderen verder, ook de komende jaren!
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