‘Juf ,juf ik heb een negen voor wiskunde’
Het hele studiecentrum moet het weten
‘Juf, ik heb nog nooit een voldoende gehaald,
maar nu kan ik het toch!’
De hele middag loopt hij glimlachend door ons
studiecentrum. Daar doen wij het voor!
Anika

Nieuwsbrief 10, juni 2012
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Net weer terug na een kort bezoek aan Nederland beland ik direct in de
aanstormende winter van de Andes. Het is gemeen koud en alleen als het
zonnetje schijnt wordt het even lekker. We hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt om de opening van ons studiecentrum op de
nieuwe locatie te realiseren, maar ook om onze begroting weer dekkend
te krijgen. En lieve mensen, ondanks de crisis, mogen wij weer op
prachtige steun rekenen vanuit ons mooie Nederland! Wij vinden het heel
bijzonder, en zijn enorm dankbaar ook, dat wij ons waardevolle en
noodzakelijke werk hier in Cusco voort kunnen zetten. In deze nieuwsbrief
brengen wij u op de hoogte van onze laatste activiteiten. Veel leesplezier!

Inmenszo in Cusco
Studenten
De studenten hebben het schooljaar 2011 in december afgerond. We sloten af met een prachtige
bijeenkomst die elk jaar door Stichting HoPe wordt georganiseerd. Onze studenten presenteren zich
die middag met dans, zang en cabaret. Een
bijzonder samenzijn zo vlak voor de grote
schoolvakantie.
Wij zijn trots op de jongeren die hun studie hebben
afgerond, zes in totaal. Vier zijn helaas vroegtijdig
met hun studie gestopt. De overigen gaan door en
we starten in februari 2012 met 38 studenten die
hun studie voortzetten.
De meeste van onze studenten hebben geleden onder huiselijk geweld, verwaarlozing, alcohol- en
seksueel misbruik. Wij besteden dan ook naast het studeren veel aandacht aan de persoonlijke
ontwikkeling en de problemen die zij ondervinden.

In november en mei organiseerden wij 2-daagse workshops
met de thema’s ‘hoe word ik een beter persoon’, alcohol- en
drugsverslavingen en zelfvertrouwen & leiderschap.
Deze workshops worden in een weekend georganiseerd
waarbij alle studenten dan intern zijn. Naast de intensieve
uren van de workshops is er ook ruimte voor sport- en
spelactiviteiten. Bij
de workshop ‘hoe
word ik een beter persoon’ had de psychologe een lied dat
met elkaar gezongen moest worden, menigeen moest een
traantje wegpinken. Wij weten hoe moeilijk de studenten het
hebben met bepaalde aspecten in hun leven en hopen via
deze workshops een bijdrage te leveren aan verbetering van
hun omstandigheden en de groei van hun zelfvertrouwen.
Cultureel studiecentrum Yachay Wasi
Ook vorig jaar runden wij samen met Stichting Inca
Educa het studiecentrum Yachay Wasi. De huisvesting
was niet optimaal en de grote aantallen kinderen die
werden ingeschreven zorgden ervoor dat wij een
inschrijfstop in moesten lassen in oktober 2011.
Vanwege strategische en economische redenen valt
eind november het besluit dat Inca Educa helaas moet
stoppen met het project. Wij betreurden dit zeer maar
wilden dit waardevolle project niet opgeven en
Inmenszo nam de verantwoordelijkheid van dit centrum voor 100% op zich.
Wij wilden nu snel een ander pand vinden, dit lukte. In dezelfde wijk vonden wij een geschikt pand.
We vroegen het bestaande team of zij met hun werk wilde doorgaan en zonder enkele twijfel werd er
bevestigd dat zij natuurlijk door wilde gaan. Onze coördinatrice Eliana Ponce is een geweldige
leidinggevende en motiveert zowel het personeel als de kinderen om vooruitgang te boeken. Half
februari, direct na de schoolvakantie, startten wij met ons team de voorbereidingen om op de nieuwe
locatie open te gaan. Er werd enorm hard gewerkt en met resultaat, op 1 maart openden wij de
deuren! Cultureel Studiecentrum Yachay Wasi maakte
zijn doorstart. Het pand biedt de kinderen een betere
en aangenamere plek dan het vorige pand.
Bij de opening komt de president van de wijk
persoonlijk langs om ons te feliciteren en biedt aan dat
hij ons met de ouders uit de wijk zal helpen waar
mogelijk. Zo creëren wij met elkaar een betere en
duurzame toekomst!

We mochten een donateur uit het bedrijfsleven en een vrijwilliger uit
Nederland ontvangen in maart en april. Zij waren beiden zeer
enthousiast over de aanpak van ons studiecentrum. Onze vrijwilliger
deed een geweldige geste en doneerde een televisie aan het centrum.
Wij zijn daar enorm blij mee omdat die nog ontbrak, deze wordt
gebruikt bij verschillende workshops.

Koninginnedag bij Nederlands Consulaat
Ook Koninginnedag in Peru! Zeker in het buitenland zijn ons Nederlanders echte Hollanders en
worden met speciale dagen alle oranje garderobes en accessoires uit de kast gehaald. Onze consul in
Cusco had er dit jaar een echt feestelijk tintje aangegeven en alle Nederlanders werden hartelijk
ontvangen om met elkaar
deze dag te vieren.
Daarnaast stelde hij twee
stichtingen voor om een
korte presentatie over hun
werk te geven, daarvan was
Inmenszo er één. Het was
een leuke en interessante
avond!

Inmenszo in Nederland
5 jaar Inmenszo
Als de dag van gisteren herinner ik mij de oprichting van
Stichting Inmenszo. En nu bestaan we al 5 jaar, tijd voor
een feestelijke borrel en een presentatie over wat er de
afgelopen 5 jaar allemaal is gebeurd in Cusco. Begin
februari vierden wij met ons bestuur, vrijwilligers, donateurs
en vrienden dit feestelijke feit in loungerestaurant Hipper,
die deze borrel mede mogelijk maakte. Namens alle
kinderen die wij de afgelopen 5 jaar verder op weg hebben
geholpen, bedankte Inmenszo iedereen voor de onvoorwaardelijke steun!

Fondswerving
Met grote dankbaarheid vermelden wij graag weer een aantal organisaties die ons werk in Cusco
ondersteunen:
Join!forkids: Zij werven fondsen bij bedrijven, scholen en particulieren en dat
doen zij alleen voor de door hen gecontroleerde en goedgekeurde
kleinschalige kinderprojecten. Zij garanderen de betrouwbaarheid van alle
goede doelen die hun keurmerk hebben.
Zij zullen 5 studenten ondersteunen middels een scholarship en zullen de
dromen van een aantal kinderen in ons studiecentrum waar maken.
Louisa Stichting: verleent financiële hulp aan kinderen die geen aanspraak

kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind. Gesteund worden
kleinschalige, kortlopende projecten gericht op duurzame verbetering van de
leefomstandigheden en mogelijkheden van kansarme kinderen, gebaseerd
op humanitaire beginselen.
Wij hadden al eens ondersteuning van hen mogen ontvangen maar omdat
wij het studiecentrum ‘opnieuw’ moesten starten en graag ook in de ochtenden kinderen de
gelegenheid tot bijscholing wilden bieden, zochten wij opnieuw contact met hen. Door de geweldige
bemiddeling van de “Loge Orde en Vlijt’ in Gorinchem en de tevredenheid over de werkwijze alsmede
rapportage van Inmenszo, mochten wij ook dit jaar een geweldige donatie van hen ontvangen!
De dames van de Lange Tafel: Een geweldig leuk initiatief van een Gorinchemse dame die elke
maand een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje organiseert voor
ondernemende, inspirerende dames uit Gorinchem e.o. Voorwaarde om deel te nemen is wel dat er
van elke persoon 10 euro naar het goede doel gaat. Elke maand kiezen zij een andere organisatie en
deze maand was dit Inmenszo. Een geweldig leuke avond met een prachtige bijdrage! Dank jullie wel!
Dankzij alle donaties die wij van hen en van u ontvangen kunnen wij onze werkzaamheden in Cusco
blijven realiseren en het leven van een kind in een achterstandspositie verbeteren. Dank aan iedereen
die een steentje bijdraagt aan een betere en duurzamere wereld!
Millenniumdoelen in beeld
Op 12 mei organiseerde de Gemeente Gorinchem
samen met een aantal stichtingen die vanuit Gorinchem
actief zijn een leuke en interessante middag in het
natuurcentrum in het Gijs van Andelpark. Er werd
aandacht besteed aan de millenniumdoelen, opgesteld
door de Verenigde Naties. Deze millenniumdoelen
hebben onder andere betrekking op
armoedebestrijding, leefomgeving en onderwijs. Er
werden films getoond en er werd gedebatteerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen uitgelicht: TéGéTèL
Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief. Graag geven wij het woord aan onze donateurs en waarom
zij nu eigenlijk ons werk in Cusco ondersteunen. Aan het woord telecomspecialist TéGéTèL,
commercieel directeur Martien van Leeuwen: “Ik vind dat je als bedrijf ook de verantwoordelijkheid

hebt om iets terug te doen naar de samenleving. Wij doen dat op een aantal gebieden regionaal. Met
Inmenszo spelen wij ook een bescheiden rol op internationaal niveau. Het werk dat door de mensen
van Inmenszo wordt gedaan is natuurlijk geweldig. Met een klein budget worden fantastische
resultaten geboekt. Als oud collega volgen wij Anika op de voet. Een paar keer per jaar zien wij elkaar
en bespreken wij hoe de situatie er op dat moment voor staat. Ik ervaar dat als bijzonder positief. Je
voelt je hierdoor bijzonder betrokken en je ziet dat het geld goed besteed wordt”.
Tenslotte….
Wens ik u een prachtige zomer! Ik weet dat het mooie weer op zich laat wachten en dat de
economische crisis misschien zwaar weegt, maar lieve mensen er is echt nog zoveel moois wat voor
ons ieder soms vanzelfsprekend lijkt. Een warm huis, samenzijn, eten, cultuur, werk… voor velen hier
in Peru ontbreekt het hier aan, zij willen wel vooruit maar hebben geen beschikking tot de middelen.
Als ik gisteren wegloop bij het pand van ons studiecentrum, ben ik nog steeds verbaasd, maar ook
trots, dat wij dit met elkaar hebben kunnen realiseren. De
kinderen die daar elke dag komen om hun dromen te
realiseren, om hun toekomst te verbeteren… daar doen wij
het voor! In woorden kan ik niet vastleggen hoe zij elke dag
hun best doen om vooruit te komen en hun dankbaarheid
aan de dag leggen door een warme omhelzing, een
dankwoord of een mooie tekening! Deze bedankjes horen
bij jullie thuis, onze onvoorwaardelijk achterban!

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 nummer 12 71 85 526
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com

