‘De Kersttijd breekt aan
Ik ben net terug uit Peru
En geniet van alle fijne momenten
Met lieve familie en vrienden.
Helaas kan niet iedereen dit zeggen
Ik hoop dat Inmenszo ook nu een lichtpuntje is
Voor alle kinderen die wij een hand toereiken!’
Anika

Nieuwsbrief 13, december 2013
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Na een heel drukke tijd in Cusco is het al bijna weer
Kerst….Wij hebben de laatste maanden weer een hoop werk
verzet met een kleinere bezetting dan gewenst. Soms kunnen
we de hoeveelheid werk gewoonweg niet bijbenen, maar het
belangrijkste is dat wij het programma voor de kinderen
hebben kunnen uitvoeren zoals geprogrammeerd. De
feestdagen staan voor de deur en wij willen jullie graag nog
voor die tijd even informeren over de laatste ontwikkelingen in Cusco en Nederland. Dus veel plezier
bij het lezen van onze laatste nieuwtjes.

Inmenszo in Cusco
Studenten
Natuurlijk delen wij graag onze succesjes met jullie. Eén van onze
studenten gaat naar het buitenland. Saddam Cusi die afstudeerde in
toerisme en Engels advanced heeft na twee sollicitaties een werk/stage
plek in Wyoming in de V.S. voor 3 maanden. Hij zal daar 3 maanden in
een hotel werken. Dit is natuurlijk een prachtige kans om zijn kennis te
vergroten en een unieke ervaring. Wij wensen hem enorm veel succes!
Daarnaast zijn er ook altijd minder goede resultaten. Helaas
zijn er in de 2e helft van het jaar weer 2 studenten gestopt met
hun studie, beiden om persoonlijke redenen.
De overigen zetten hun studie voort en een aantal zullen eind
december hun opleiding afronden.

Cultureel studiecentrum Yachay Wasi

Na een korte stop, ‘vacaciones medio año’ (winterbreak van 2 weken) en mooie semesterafsluiting in
juli brak het 2e semester weer aan. De kinderen vervolgen de lessen tot eind december. Een kort
overzicht van wat activiteiten naast het schoolprogramma:
Verderop in deze nieuwsbrief kun je lezen over de Crazy
River Run in Gorinchem waaraan Inmenszo als stichting
gekoppeld was. Als dank en tegenprestatie zetten ook de
leerlingen in Cusco hun beste beentje voor tijdens de
Marathon Carera Rio Loco: 70 leerlingen lieten zich
sponsoren door familie en vrienden en renden zo 1.645 soles
(430 euro) bij elkaar voor hun eigen studiecentrum. En ze
zagen er ook nog eens geweldig uit in hun eigen Carera Rio
Loco-shirtjes, gesponsord door Luisa, onze Spaanse
vrijwilligster. De gemeente Cusco was erg
enthousiast en verleende graag haar
medewerking.
De leerlingen van de muziek- en theaterlessen gaven twee
zeer bevlogen voorstellingen in Casa de la Cultura Tupac
Inca Yupanqui. De aanwezige ouders en overige gasten waren zeer enthousiast na het zien van deze
presentaties.
Er was een buitenactiviteit in september waaraan zo’n 70 leerlingen en 6 leraren
deelnamen en een middag buitenspelen organiseerden.
De spelletjesmiddag en de talentendag waren een feest voor de kleintjes en
natuurlijk ook de wat groteren!

Inmenszo in Nederland
Fondsen
Sinds juni van dit jaar is onze stichting officieel partner van
Impulsis, het gezamenlijk loket voor Nederlandse particuliere
initiatieven in ontwikkelingssamenwerking van Edukans,
ICCO en Kerk in Actie. Bij de ondersteuning van
(kleinschalige) projecten ligt hun focus op kwaliteit, groei en leren van elkaar. Het verkrijgen van hun
steun is dan ook een mooi compliment! Impulsis steunt Inmenszo gedurende 3 jaar. In november
bracht Impulsis een werkbezoek aan het project in Cusco en vonden er diverse evaluaties plaats met
daaruit volgende adviezen om het werk nog verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Fondswervende activiteiten
Crazy River Run
De eerste editie van de Crazy River Run in Gorinchem (15
september) was met 500 deelnemers een groot succes:
supersnelle lopers (klein en groot), enthousiast publiek,
uitgebroken koeien en mooi weer. Stichting Inmenszo was
als goed doel gekoppeld aan deze run en kreeg, naast de
mogelijkheid zich te promoten tijdens de run, uit handen
van de organisatie een cheque van € 1.750,-. Dank je wel
organisatie en deelnemers!
Masterchef met Wellant College
Op 16 oktober, wereldvoedsel- en armoededag, vond in
samenwerking met de gemeente Gorinchem en het Wellant College
het evenement ‘Gorcum kookt werelds’ plaats. Tijdens deze
masterchef bereidden 4 topchefs uit de regio een exclusief gerecht
waarbij zij werden geassisteerd door leerlingen van het Wellant
College en afgevaardigden van de deelnemende goede doelen (ik
mocht zelf maar liefst 100 asperges schillen die dag

). Het

publiek genoot van een fantastische maaltijd en de opbrengst
ging naar de vier deelnemende stichtingen. Al met al een
heerlijke en geslaagde avond!
Kerk Heukelum draagt steentje bij
Onze vrijwilligster c.q. lerares Frouke uit Heukelum ontving
een mooi bericht in Peru. Via de kerkcollecte in Heukelum
was een prachtig bedrag van 420 euro opgehaald voor het
werk van Inmenszo. Hierdoor kunnen wij weer een aantal
kinderen in ons studiecentrum van diverse schoolmaterialen
voorzien. Ook zullen wij tekenmateriaal aanschaffen voor de
kinderen die de workshop tekenen en schilderen volgen.
Deze wordt gegeven door juf Frouke.
CD-collectie van Kluun!
Hoe kun je mensen helpen, door zelf een mooie geste te
doen. En dat deed de schrijver Kluun, hij bood zijn gehele cdcollectie aan om zo een mooi bedrag voor hulp aan de
Filippijnen te genereren. Onze vrijwilliger Don Volders deed
het hoogste bod en vroeg aan Kluun of deze collectie wéér
een goed doel mocht dienen, ‘niets liever’ was zijn antwoord.
Dus Inmenszo biedt aan ‘ruim 500 cd’s uit de collectie van
Kluun’ Wie biedt….? De hoogste bieder kan genieten van uren muziek, terwijl er weer kinderen van
zijn/haar opbrengst naar school kunnen. Stuur een mail naar info@inmenszo.com met uw bod!

Tenslotte ..…
Kijken wij terug op een prachtig maar ook turbulent jaar, wij begonnen in Nederland met de
succesvolle borrel bij Le Bon Apart, startte in februari het schoolseizoen en binnen een paar weken
schreven wij weer het maximaal aantal kinderen in dat kon deelnemen aan ons programma, kregen
wij de toezegging dat Impulsis ons voor 3 jaar gaat ondersteunen en was u er, die ons werk een warm
hart toedraagt en mogelijk maakt. Maar helaas waren er ook wat hobbels in de weg,
personeelsproblemen, processen van wijzigingen die langzamer verlopen dan ons lief is. Wij kunnen
er steeds weer van leren, plannen en uitvoeringen bijschaven of aanpassen met als enige doelstelling
dat wij de kinderen verder kunnen helpen bij hun onderwijs. Zoals José die door zijn vader werd
ingeschreven bij ons studiecentrum. Zijn vader is analfabeet en José kon nauwelijks lezen maar was
toch op basis van zijn leeftijd in de groep gezet waar hij op school thuis zou horen. José schaamde
zich en had geen zelfvertrouwen. Hij is 11 jaar maar had het leesniveau van een 6-jarige; dankzij
intensieve bijscholing door één van onze leraren van Yachay Wasi is José binnen een paar maanden
met grote sprongen vooruit gegaan. Zo mooi!!
Namens Inmenszo wens ik u hele fijne
feestdagen, samen met uw dierbaren, en hopen
wij dat 2014 een prachtig jaar voor u zal worden.
Nogmaals onze dank voor uw steun die wij
mochten ontvangen in 2013! Vrolijk Kerstfeest!

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
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Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com

