en met name deze maand hard gewerkt in het weeshuis Maria Salome Ferro daar de vaste
leiding met vakantie was. De kinderen hadden zelf ook vakantie dus veel sport- en spelactiviteiten
georganiseerd.
Weer veel monopoly gespeeld, dus weer helemaal thuis in de straten, hotels en huisjes….en de
kinderen maar roepen was dit geld maar echt!
December 2006 - NL
Na alle voorbereidingen is het dan bijna weer zover, ik vertrek 28 december richting Cusco, Peru.
In Nederland is bijna alles voor elkaar en worden de activiteiten overgedragen aan de
achterblijvers. Nu het plan verder uitwerken in Cusco en op zoek naar wat mogelijk en haalbaar is
in een land als Peru. Jullie kunnen alle verhalen en ervaringen blijven volgen in het weblog.
Wij houden jullie op de hoogte.
November 2006 - NL
Er zijn steeds meer bedrijven en mensen bij betrokken en de plannen krijgen steeds meer vorm.
We gaan samen werken met Stichting Spelende Wijs, die al werkzaam is in een aantal
weeshuizen in Cusco. Wij zullen proberen elkaar aan te vullen waar nodig en elkaar te
ondersteunen in het vele werk wat nog verzet dient te worden.
Er zijn veel mensen enthousiast over het doeltreffende project, studies en stages. Ze zouden
zelfs graag een kijkje komen nemen, ik zou zeggen jullie zijn altijd van harte welkom!
Oktober 2006 - NL
Druk, druk…
Voorlopig zijn we heel druk met alle officiële zaken voor de stichting in orde te maken. We
hebben veel afspraken om onze eerste activiteiten te ondersteunen en daarnaast moeten we veel
informatie vergaren zodat ik eind van het jaar weer richting Cusco kan met de plannen.
Het idee van een restaurant met opleidingsplaatsen wordt in Nederland enthousiast ontvangen.
Een dergelijk restaurant zou een mogelijkheid bieden om jaarlijks jongeren op te leiden in de
keuken en in de bediening waarna zij kunnen doorstromen naar een echte baan.
Het starten van een dergelijk project moet natuurlijk ter plaatse en kunnen we alleen op papier in
Nederland voorbereiden. We proberen zo veel mogelijk instanties te benaderen die al vragen
kunnen beantwoorden en dan maar weer verder in Cusco….
September 2006 - NL
De aftrap…
Na alle ideeën en plannen komt er natuurlijk een start. En deze start kon niet mooier verlopen
dan met een geweldig zetje in de rug van Golfclub de Pettelaar!! Zij organiseerden namelijk een
geweldig charity golftoernooi waarbij ieder team zijn eigen doel mocht uitkiezen. Golfpro Edwin
Wesselink en zijn team werden de winnaars van dit toernooi en hadden als doel de stichting
Inmenszo gekozen. Hierdoor mochten wij onlangs het geweldig mooie bedrag van 6150 euro in
ontvangst nemen. Met dit bedrag worden de eerste mogelijkheden gecreëerd voor de opleidingen
van de kinderen in Cusco. Hier zijn wij natuurlijk ongelooflijk blij mee!
Onze hartelijke dank hiervoor.

Het leven kun je niet veranderen, iemands leven wel!

