‘Soms lijkt iets heel ver weg
Maar in je hart zo dichtbij
Daardoor lijkt afstand niet te bestaan
Een kinderlach, een vraag, overleg
Ik ben een stukje van Peru of
is Peru een stukje van mij…
Anika

Nieuwsbrief 15, november 2014
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Zo vlak voor vertrek richting Peru en het aanbreken van de
feestdagen delen wij graag de laatste nieuwtjes van het
Inmenszo front met u! Wij hopen dat u een prachtig jaar had, dat
u uitkijkt naar de decembermaand. Maar misschien was het ook
een wat moeilijker jaar voor sommigen, de hobbels en kuilen in
de paden die je bewandelt, zijn soms een flinke uitdaging om te
overwinnen. In Peru was het een enorme uitdaging voor het team
om de werkzaamheden uit te voeren zonder mijn permanente aanwezigheid. Ik stuur hen aan op
afstand en zij leren dat zij veel zelf op kunnen lossen zonder inmenging van mij. De dagelijkse
werkzaamheden hebben zij goed uitgevoerd en de moeilijke zaken werden na overleg opgelost.
Ik ben trots op hen!

Inmenszo in Cusco
Jongerenprogramma
Zoals al eerder vermeld staan wij aan de vooravond van het
afronden van dit programma. In onze vorige nieuwsberichten en
presentaties gaven wij al aan dat er een terugloop is van het
aantal jongeren dat deelneemt aan het scholarship programma.
Dit komt onder andere door afname van de armoede onder een
aantal bevolkingsgroepen en diverse overheidsprogramma’s.
Wij zijn trots op wat wij hebben bereikt met ons programma in de
afgelopen 9 jaar. Maandelijks laten oud-studenten ons
nog weten hoe het hen vergaat en dan weet je precies
waarvoor je dit hebt gedaan. Het heeft hen leven
werkelijk veranderd. Wij zullen in december een aantal
oud-studenten bezoeken en later over het verloop van
hun levens berichten.

Cultureel studiecentrum Yachay Wasi
Het eerste semester lijkt nog maar net afgerond in juli of we stevenen al
weer af op de afsluiting van semester II in december.
Onder de bevlogen leiding van Eliana Ponce zijn er veel activiteiten
uitgevoerd. Er stonden twee workshops op het programma in het 1e
semester, één over milieu en de andere over solidariteit (saamhorigheid).
De kinderen leren naast de discipline van het maken van het huiswerk en
het verbeteren hiervan, ook over thema’s die van belang zijn voor hun
algemene ontwikkeling. Daarnaast hebben er weer diverse sessies van de
psychologe, samen met de verzorgers en/of ouder(s) van de kinderen,
plaats gevonden. Het is voor ons van groot belang dat wat het kind leert in
ons centrum ook thuis begrepen en ondersteund wordt. Op die manier
proberen wij duurzame veranderingen aan te brengen in de
ontwikkeling van het kind.
Er was ook weer ruimte voor recreatieve activiteiten. De
sponsorrun werd weer gelopen en leverde dit keer 1150
Peruaanse soles (310 euro) op. De dag van de aardappel werd
gevierd, omdat dit een nationaal product is met grote
bekendheid. Peru telt verreweg de meeste aardappelsoorten. Er werd muziek gemaakt en gedanst
tijdens de talentendag, er was een spelconcours en er werd gekookt in vier
teams. Net als bij het evenement ‘Wellant kookt werelds’ waren de
kinderen in vier teams verdeeld en was er een jury om te beoordelen welk
gerecht het origineelst en lekkerst werd bevonden!
De schoolresultaten gingen bij 80% van de leerlingen vooruit. Voor het
eerst dit jaar kregen we de gelegenheid om met een aantal leraren van de
basisscholen te overleggen. Zij kunnen in de klas de veranderingen van de
kinderen waarnemen die deelnemen aan het programma van Yachay
Wasi. Zij waren allen zeer positief. Dat is voor ons een goede graadmeter.
We zullen in december met het gehele team het jaar 2014 gaan evalueren zodat we de programma’s
voor 2015 kunnen optimaliseren.

Inmenszo in Nederland
Fondsen en andere donaties
We hebben ook dit jaar weer heel wat uurtjes gemaakt met het benaderen van mensen, bedrijven en
fondsen om ons budget gedekt te krijgen. Wij zijn dan ook heel blij dat dit voor een groot deel weer
gelukt is. Ondanks verwoede pogingen om meer geld in Peru te werven is dit ons grootste
struikelblok. Wij moeten hier nog een lange weg afleggen en zullen doorgaan met lobbyen en de
mensen aldaar overtuigen van het belang van een goede educatie in het belang van de toekomst van
hun land.
Gitaar
Er zijn zoveel leuke initiatieven en mensen die ons helpen
dat het onmogelijk is hen allemaal te benoemen in onze
nieuwsbrieven. Maar we pikken er toch af en toe iets uit.
Vivian Alberts, initiatiefneemster van The World Musician
Foundation, zag ‘onze kleine Mario met groot gitaar’ voorbij
komen op wat foto’s. Mario is helaas ondervoed geweest en
heeft behoorlijke groeiachterstand, maar is dol op
gitaarspelen en volgt dan ook wekelijks onze muzieklessen.
Helaas zijn gitaren in diverse (kinder)maten niet in Cusco te verkrijgen en dus deed Vivian een
oproep, kreeg een kindergitaar gesponsord en deze gaat binnenkort met mij mee naar Peru! Mooi!
Dank jullie wel!
Fondswervende activiteiten
Volvo Indian Trail – Panamericana avontuur
Zoals bij velen van u wel bekend nam team31
afgelopen zomer deel aan het Volvo avontuur, de tocht
leidde in een oude Volvo van Panama naar Alaska. De
uitdaging was om in 6.5 week bijna 15.000 km af te
leggen. De auto werd beschikbaar gesteld voor
reclame en de kilometers konden worden gesponsord.
Ik reed 3 weken mee, van Panama naar Las Vegas.
Het was zwaarder dan ik van te voren kon bedenken, extreme hitte, lange dagen, uren wachten bij
grenzen en vermoeidheid vergden veel van ons. De
mensen en landen waar we door heen reden waren
indrukwekkend, wat beleefden we veel! De indrukken
waren nauwelijks te verwerken, zo snel volgde alles
elkaar op. Een tour om nooit te vergeten en een
prachtige bijdrage van 7000 euro voor ons
studiecentrum in Cusco!

Wellant College kookt Werelds
Vier topkoks, vier teams met leerlingen van de kookklas van
het Wellant College, de zeer enthousiaste docente mevrouw
Schuddeboom, Inmenszo en vele andere vrijwilligers
zorgden op 15 oktober 2014 voor een fantastisch 4-gangen
diner voor 100 gasten! In het kader van wereldvoedseldag,
armoededag en duurzaamheid werd er gekookt voor het
goede doel! De koks van Kruiden&Jasmijn, De Gieser
Wildeman, Herberg de Swaen en BovendeRivieren bestierden de keuken.
De jury met Madelon de Joode (Eet Puur), David de
Jager (David Culinair) en wethouder Arjen Rijsdijk
hadden de moeilijke taak het meest originele,
(h)eerlijke gerecht te kiezen. Het werd het
hoofdgerecht van De Gieser Wildeman, met de
vermelding dat de keuze moeilijk was omdat alle vier
de gerechten zo smakelijk waren! De avond bracht
een geweldig bedrag van 3850 euro op!
Leuke Actie
Verofit kerstbon, u een massage en zij naar school!
Wilt u dit jaar een origineel en gezond kerstcadeau geven,
waarvan ook nog eens een deel van de opbrengst naar de
kinderen in Peru gaat? Verofit geeft stoelmassages bij u op
de werkplek. Een stoelmassage duurt 15 minuten en wordt
over de kleding heen gegeven door een professionele
masseur. Het is ontspannend, verkwikkend, stress verlagend
en productief.
Wilt u uw personeel, collega, vriend of iemand anders eens verrassen met zo’n heerlijke
stoelmassage?! Dan is onze waardebon (vanaf 35 euro per stuk) een prachtig kerstgeschenk! Neem
vrijblijvend contact op voor meer informatie met Veronique Elshout
( info@verofit.nl – telefoon: 06-24 81 76 57 - www.verofit.nl )

Naast de stichting ook sociaal ondernemerschap.…
Al jaren werk ik vanuit mijn stichting aan ontwikkelingssamenwerking met
de nadruk op samenwerking. Samen met mijn Peruaanse collega’s
werken wij aan verbetering van onderwijs voor kinderen in kwetsbare
omstandigheden. Naast dit werk heb ik regelmatig deel genomen aan
bijeenkomsten in Peru om (vrouwelijk) ondernemerschap te onderzoeken,
stimuleren en te bevorderen. Ook de vragen om advies, bemiddeling of begeleiding die vanuit
Nederland kwamen beantwoordde ik vanuit mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise. Zo
ontstond naast mijn stichting het bedrijfje Intenszo, intens samenwerken en zaken doen.

Vanuit mijn expertise breng ik mensen die met elkaar
zaken willen doen of iets voor elkaar willen en kunnen
betekenen bij elkaar. Vanuit Peru naar Nederland en
vice versa. Ook begeleiding van fondswerving en
sociale projecten ligt in het verlengde van mijn
vakgebied. Nieuwsgierig, bezoek de website:
www.intenszo.com

Tenslotte….
Recht uit mijn hart wil ik iedereen die ons de afgelopen maanden weer heeft geholpen bij al het werk
dat wij met elkaar verzetten voor Inmenszo ontzettend hartelijk bedanken! Het enthousiasme en de
steun die wij van velen van u mogen ontvangen, blijft
bijzonder hartverwarmend! Ik vertrek weer even naar Peru
om op locatie mee te werken. Het jaar 2014 te evalueren en
de plannen voor 2015 uit te werken samen met mijn
Peruaanse collega’s.
Namens alle kinderen en collega’s in Peru en de vrijwilligers
van Inmenszo NL, wens ik u een fijne decembermaand! Dat warmte, vrolijkheid en optimisme u
vergezelt naar een prachtig, sociaal en (h)eerlijk 2015! Fijne feestdagen!

Hartelijke groet,

Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie eens aan Inmenszo. Wilt u een actie samen met ons
opzetten mail ons dan: info@inmenszo.com of bel naar ons secretariaat: 0653-535095.
Stichting Inmenszo Woelse Donk 14 4207 XD GORINCHEM tel. 0653 535095
Ingeschreven Kamer van Koophandel te Gorinchem nummer 11066620
Rabobank te Gorinchem IBAN: NL57RABO0127185526
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com

