‘Als een droom realiteit wordt
En je dagelijks prachtige resultaten ziet
Word je daar natuurlijk heel blij van
Deze droom beetje bij beetje weer loslaten
Zodat hij verder wordt geleefd en gerealiseerd
Door mijn lieve collega’s en alle kinderen in Peru
Is ruimte maken voor iets nieuws!
Anika

Nieuwsbrief 14, juni 2014
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Wat brak de zomer vroeg aan dit jaar, eigenlijk al sinds ik in
maart weer terug kwam uit Peru schijnt de zon volop. En nu
breken voor veel mensen de vakanties al aan dus voor die
tijd stel ik jullie graag nog even op de hoogte van onze
laatste nieuwtjes! Er vonden en vinden grote en kleine
veranderingen plaats.
Maar in veel opzichten gaat het werk gewoon door zoals
voorheen. Het schoolseizoen in Peru startte in maart, de
kinderen komen weer dagelijks naar ons studiecentrum en de organisatie is druk om dit alles in goede
banen te leiden. Leest u mee!

Inmenszo in Cusco
Veranderingen
Coördinatrice Maria Margarita Saveedra neemt afscheid
Na ruim 3 jaar het jongerenproject te hebben begeleid gaf Maria Margarita Saveedra, onze
coördinatrice, in december 2013 aan dat zij wegens haar
activiteiten voor haar studie en het verzorgen van haar
kinderen zich genoodzaakt zag haar baan op te zeggen. Dit
was voor ons een grote verrassing maar natuurlijk kunnen wij
hier begrip voor op brengen en zijn wij direct op zoek gegaan
naar een nieuwe kandidaat. Vanaf maart 2014 is Rosa
Quelcca Vara de coördinatrice van ons jongerenprogramma.
Haar opleiding aan de universiteit met vakgebied educatie en
sociale vorming komen haar goed van pas in de omgang met
en de begeleiding van de jongeren. Zij zal hen begeleiden in het studietraject maar ook zeker in hun
persoonlijke situatie en dagelijks leven.

Jongerenprogramma afbouwen en workshops Juniconami vervallen
In december hebben wij moeten besluiten dat de workshops
voor de jongerengroep Juniconami komen te vervallen. De
gemiddelde opkomst van ongeveer 13 tot 15 jongeren is te
weinig ten opzichte van de kosten om één keer in de maand
op een zondag een bijeenkomst te organiseren. De
deelnemende jongeren kunnen zich nu aanmelden voor de
bijeenkomsten van onder andere de groepen van San Isidro
en Villa Maria. Zo kunnen wij hen toch een programma
bieden maar zijn er geen extra kosten.
Wij hebben in overleg met onze partner, Fundación HoPe, besloten het jongerenprogramma in het
geheel af te bouwen en af te ronden in 2015. Wij zien een afname van het aantal deelnemende
studenten wat wij overigens als zeer positief interpreteren. Er zijn meer jongeren die zelf hun studie
kunnen financieren en ook zijn er meer jongeren via overheidsprogramma’s aan het studeren. Een
mooie ontwikkeling. Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang en afronding van dit programma.
Student Saddam terug uit V.S.
In onze laatste nieuwsbrief meldden wij al het fantastische
nieuws van één van onze studenten. Saddam Cusi had met
veel doorzettingsvermogen een stageplaats in de V.S.
bemachtigd. Hij heeft drie maanden in een hotel
meegewerkt. Het was een indrukwekkende en prachtige
ervaring voor hem. Zijn Engels is nu nog beter en de
ervaringen en indrukken hebben hem tot een ander persoon
gemaakt. Saddam gaat verder met zijn werk in een
reisagentschap en zijn opleiding voor ‘official tourguide’ aan de universiteit KHIPU in Cusco. Wij zijn
enorm trots op hem!
Anika weer in NL en op afstand aansturen projecten
En nog een grote verandering, ik zal weer het grootste deel van het jaar in Nederland verblijven en de
projecten op afstand aansturen. Allen weten dat ik al 8 jaar lang met veel plezier mijn werk in Peru
verricht en ik ondertussen bijna een Peruaanse ben (glimlach) maar het was tijd voor verandering. Op
dit moment hebben wij een prachtig team in Peru en zijn er dagelijks 8 mensen aan de slag die onze
programma’s uitvoeren. Dit gebeurt wel degelijk met aansturing vanuit Nederland en op locatie is er
de samenwerking met Stichting HoPe. Natuurlijk blijven mijn bezoeken aan Peru ook op het
programma staan en ben ik naast de activiteiten voor Inmenszo net gestart met het ontwikkelen van
mijn bedrijfje Intenszo dat zich bezig zal gaan houden met zakelijke activiteiten en begeleiding tussen
mensen uit Peru en Nederland.
Cultureel studiecentrum Yachay Wasi
In ons studiecentrum beginnen we dit jaar met een aantal
nieuwe teamleden. Wij vervingen de twee leraren
huiswerkbegeleiding wegens niet voldoen aan ons

reglement. Wij werken met strikte regels en eisen ook dat zij bepaalde resultaten behalen met de
kinderen. Wij waren hier in december 2013 niet geheel tevreden over. Nu kunnen wij melden dat na
een paar maanden gewerkt te hebben met lerares Yolanda en Heber, wij zeer tevreden zijn over hun
inzet, kennis en punctualiteit.
Leuk nieuws: twee collega’s worden moeder. Onze
secretaresse Aydee is in april bevallen van een zoontje. Zij is
natuurlijk enorm blij met haar nieuwe aanwinst, helaas kan zij
de combinatie van haar baan in de ochtend en het verzorgen
van haar zoontje niet meer combineren met de
werkzaamheden die zij ’s middags voor ons uitvoerde. Wij
hebben dus ook een andere secretaresse aangenomen.
Yudith versterkt ons team per maart 2014.
Onze vrijwilligster en lerares Frouke van Hoogevest uit Heukelum verwacht ook een kleintje en is
daarom gestopt met haar werk bij Yachay Wasi. Wij zijn enorm dankbaar voor de inzet van beide
dames de afgelopen twee jaar en wensen hen allebei heel veel geluk!!
En zo draait het programma weer op volle toeren, komen de
kinderen weer dagelijks hun huiswerk maken en deelnemen
aan alle activiteiten die wij aanbieden. Er zijn op dit moment
80 kinderen ingeschreven.

Inmenszo in Nederland
Fondsen
Vincentrum Arnhem, Stichting Emmaus Gouda en Kringloop Zaltbommel
In het eerste kwartaal mochten wij weer prachtige bijdragen ontvangen! Het is altijd lastig iedereen te
noemen maar ook in deze niewsbrief pikken wij er een paar uit.
De eerste maanden stonden meerdere malen in het teken van mooie bijdragen door middel van
vrijwilligers die gebruikte spullen verkopen en de opbrengsten hiervan weer schenken aan een goed
doel! Hoe mooi is deze cirkel: duurzaam, fair en sociaal! Dus een extra bedankje aan alle mensen die
zich belangenloos inzetten bij het Vincentrum, Emmaus Gouda en de Kringrloop Zaltbommel!
Qbusfonds
Via het Qbusfonds uit Lisse mochten wij voor de 2e keer achtereen rekenen op een mooie bijdrage
voor de huiswerkbegeleiding van de kinderen in ons studiecentrum. Mooi dat er fondsen zijn die zowel
lokaal als internationaal bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dank jullie wel!
TheDutch4Kids
In mei ontvingen wij ook een heel mooi bericht van dichtbij
huis… Het bestuur van de TheDutch4Kids heeft ons dit jaar
gekozen als één van de gunstichtingen. Zij organiseren
jaarlijks in samenwerking met golfclub The Dutch in Spijk een
charitytoernooi en de opbrengst hiervan wordt onder andere

geschonken aan lokale stichingen. Tijdens een bijeenkomst met het bestuur mochten wij kort ons
werk presenteren en ontvingen wij een geweldige bijdrage van 2500,- euro uit handen van de
voorzitter Mario Kruijt.
Fondswervende activiteiten
Geweldige borrel en diner bij Le Bon’Apart
In februari was het weer zover, ons jaarlijkse Inmenszo
event! Waar wij donateurs en vrienden van Inmenszo
ontvangen, bijpraten maar er ook ruimte is voor wat vermaak
en netwerken. Na een korte presentatie over de
ontwikkelingen in Peru was het Marcel Harmsen die zorgde
voor ontzettend leuk entertainment. Vervolgens was er de
mooie muzikale bijdrage van de Rappe Mannen. De borrel
werd afgesloten met een benefietdiner geheel verzorgd door
de medewerkers van Le Bon’Apart. Een zeer geslaagde
middag en avond!
Volvo Indian Trail, auto gedoopt bij Hipper
Team 31 neemt deel aan de geweldige Volvo
Indian Trail, een tocht met 60 klassieke
Volvo’s van Panama naar Alaska. Het team
vond het leuk om naast het barre avontuur
ook wat te doen voor de maatschappij. Zo hebben zij de auto
ter beschikking gesteld aan de stichting voor de verkoop van
reclame-uitingen en laten zij iedere kilometer die zij rijden
voor 1 euro sponsoren. Zij moeten bijna 15.000 kilometer afleggen in een periode van zes weken. De
opbrengst van deze geweldige actie komt geheel ten goede aan Inmenszo.
Donderdag 5 juni maakte Hipper & Kolfbaan het mogelijk om
samen met genodigde adverteerders en sponsoren de Volvo
te dopen vlak voor vertrek op 11 juni vanuit Zeebrugge, waar
de auto wordt ingescheept en richting Panama gaat. HG
Reclame nam de gehele belettering van de reclame op de
auto voor haar rekening en Alex Willemsen leverde zijn
bijdrage met een prachtige fotoreportage. Dank jullie wel!
Vanaf 14 juli start Team 31 in Panama. Wilt u meer weten of wilt u hen straks vanaf de start op 14 juli
volgen kijk dan eens op de website: www.team31.nl of volg het nieuws via www.inmenszo.com
Tenslotte ..…
Een nieuwsbrief vol met mededelingen over veranderingen,
maar vooral wil ik nogmaals benadrukken dat het leven van
de kinderen die wij dankzij u ondersteunen echt veranderd.
Iedere dag boeken wij kleine en grote resultaten samen met
onze collega’s op locatie. Een kleine verandering met grote

gevolgen was de kleine bijdrage die wij deden aan het schooluniform en de schoolboeken van Shirly.
Zij vertelde ons dat zij eigenlijk niet meer naar school wilde want haar moeder, die overal alleen
voorstaat, kon het uniform niet meer betalen. Maar met een te klein, oud uniform werd zij uitgelachen
en voor gek gezet. Zij schaamde zich voor de armoede waarin zij opgroeit. Haar moeder heeft
nauwelijks inkomen maar moet wel voor haar drie kinderen zorgen, waarvan de laatste net geboren is
als gevolg van seksueel misbruik. Shirly neemt deel aan ons programma van Yachay Wasi en gaat in
haar nieuwe schooluniform door met haar opleiding. Zij komt vaak lachend binnen en is een echte
vechtster, met een beetje steun in de rug komt zij er wel! Het blijven schrijnende situaties waar wij
mee te maken hebben maar met elkaar lukt het toch
bijzondere veranderingen aan te brengen! Op het jaar van de
verandering dan maar!! Ik wens iedereen alvast een heel
fijne zomer en heerlijke zonovergoten vakanties!

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

