‘De wereld verandert,
Alles is in beweging.
Kinderen groeien en leren
Zij hebben de toekomst
Laat het een mooie zijn!’
Anika
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Lieve donateurs, familie en vrienden,
Het leven is continu aan veranderingen onderhevig. Wereldwijd wordt er gediscussieerd over het
oplossen van oorlogen, armoede, onmacht, klimaatproblemen, water(tekorten), vooruitgang,
wetenschap, enzovoort. Ik denk dat we daar nooit over uitgepraat zullen raken, ten slotte zijn het ook
complexe vraagstukken. Gelukkig zijn er tegelijkertijd mensen actief die proberen bij te dragen aan
een fijne leefomgeving. Je kunt niet de hele wereld redden,
maar in je directe omgeving kun je wel voor verandering en
verbeteringen zorgen. Wij hebben ook in 2016, mede dankzij
jullie, een bijdrage geleverd aan het onderwijs en de
persoonlijk ontwikkelingen van tientallen kinderen en
jongeren in Cusco. Een korte samenvatting van de
activiteiten lees je in deze nieuwsbrief.

Inmenszo in Cusco
Cultureel studiecentrum Yachay Wasi
De diverse activiteiten die plaats vinden binnen ons
studiecentrum zijn jullie wel bekend. Er komen dagelijks circa
50 kinderen om hun huiswerk te maken, bijscholingen te
volgen en/of deel te nemen aan de creatieve lessen en
workshops. Dit jaar hebben we ook veel aandacht besteed aan
het uitvoeren van interactieve, sportieve en promotionele
activiteiten samen met de gemeenschap en de lokale
gemeenten San Sebastían en Wanchaq. Daarnaast werken we steeds nauwer samen met de
Peruaans-Engelse organisatie LAFF. Dit draagt bij aan meer draagvlak en solidariteit. In de weg naar
verzelfstandiging van het project, zoeken wij de samenwerking.

Werkgroep: Grupo Juvenil Expresiones Inmensas
Het tweede jaar dat deze werkgroep actief is. De
jongeren, die al jaren deel uitmaken van het programma
van Yachay Wasi, ondersteunen de nieuwkomers. Maar
vooral zijn zij actief bij de diverse activiteiten die worden
georganiseerd om bekendheid en inkomsten te
genereren voor ons centrum. Dit jaar hebben zij diverse
evenementen georganiseerd dat resulteerde in een
prachtige opbrengst van totaal 5000 euro. Daar zijn wij
heel trots op!

Inmenszo in Nederland
Dank
Namens alle kinderen die deel uit maken van ons programma
in Cusco, willen wij jullie bedanken. Al lange tijd weten wij ons
gesteund door jullie, donateurs en sponsoren. Maar achter de
schermen wordt er ook op vele fronten belangenloos werk
verricht t.b.v. de administratie, vertalingen, PR, events en ga zo
maar door. Dank aan jullie allemaal!

De Stadstafel Gorinchem
Voor velen niet onopgemerkt gebleven, was de Stadstafel
aan de Langendijk in Gorinchem. Een bijzonder initiatief
dat Susan Schuddeboom en ik met veel plezier hebben
georganiseerd. Die avond zaten er 100 mensen aan tafel.
Het ging over verbinding, duurzaam ondernemen, samen
zijn en leerlingen die hun kennis in praktijk brachten. Een
mooie bijdrage van € 1050,00 ging naar de
huiswerkklassen in Yachay Wasi.
Inmenszo borrel 2017
Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Waar ik eerst meer in Peru was dan in Nederland, is dat nu
andersom. In Peru is er een team al jaren intensief aan het werk, naast inhoudelijke taken werken zij
ook aan de verzelfstandiging. Dit gaat niet zonder vallen en opstaan. Op dit moment zijn wij bezig met

een samenwerkingsverband op locatie en eventuele overdracht, dat zorgt voor verdere verandering in
2018. Tijdens onze borrel op 16 februari 2017, zullen wij jullie uitgebreid op de hoogte brengen. Uw
persoonlijke uitnodiging ontvangt u in januari.
Tenslotte….
Wij willen met elkaar de wereld een beetje mooier blijven maken. Ook al
stuit je soms op onmogelijke barrières, elk stapje vooruit betekent een
verandering, hoe klein ook.
Ik ontving in november een bericht van Paulo, die ik in 2006 leerde
kennen in het weeshuis. Hij zorgde vanaf zijn 15e jaar voor zijn twee
broertjes. Hij is dit jaar zelf vader geworden en schreef mij het volgende:
‘Mijn vader ken ik niet, mijn moeder moest overleven en liet ons in het
weeshuis achter om werk te zoeken. Ik wist al heel jong dat wil ik iets
bereiken in het leven, dan moet ik een vak leren. Ik ben jullie dankbaar
voor alle steun, maar vooral voor het vertrouwen in mij. Mijn dochtertje is
een enorm groot geschenk en ik ben zo blij dat ik haar nu een veilig en
goed thuis kan bieden. Dank jullie wel.’
Laten we geloven in elkaar, elkaar helpen waar nodig en mogelijk is, dat maakt het leven waardevol!
Namens alle kinderen, collega’s in Peru en de vrijwilligers van Inmenszo NL, wens ik u heel fijne
feestdagen! Dat 2017 een fijn jaar mag worden!

Lieve Kerstgroet,

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 onder nummer 11066620
Rabobank te Gorinchem IBAN: NL57RABO0127185526
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com

