Ondernemen is leren
Leren is vallen en opstaan
Vallen en opstaan is groeien
Groeien is toekomst
Toekomst is vertrouwen
Vertrouwen in elkaar
Met elkaar groeien wij!
Anika
Nieuwsbrief 2, augustus 2007
Lieve donateurs, familie, vrienden en alle andere lezers,
Eindelijk heb ik weer even de tijd gevonden om jullie bij te praten over Inmenszo. Na een aantal
maanden in Cusco ben ik nu al weer drie maanden in Nederland druk in de weer met het
organisatorische werk en fondswerving voor de stichting. Maar voordat ik over de projecten schrijf,
even een korte terugblik.
Even terugblikken…
Nadat de eerste donateurs het mogelijk hadden
gemaakt met Inmenszo te starten vertrok ik vol
goede moed en veel plannen in eind december
2006 weer richting Cusco om mijn dromen te gaan
verwezenlijken. Ik bezocht opleidingsinstituten,
wisselden van gedachten met ondernemers uit
Cusco en praatte veel met andere
ontwikkelingswerkers. Daarnaast gingen de
activiteiten met de kinderen in de naschoolse
opvang Villa Maria en in het weeshuis Maria
Salome Ferro gewoon door. Dit werd een periode
van leren, ontwikkelen en vallen & opstaan!
Anika met kinderen van ‘Villa Maria’

De Projecten
De jongeren-groep
Er is nu een groep van 25 jongeren die we samen met de Stichting Spelende Wijs begeleiden in hun
bestaan na het weeshuis. Eén keer per maand organiseren we een bijeenkomst voor de jongeren om

te praten over hun dagelijks leven. Na hun leven in het weeshuis zijn zij erg onzeker en zonder steun
is het moeilijk overleven in een land als Peru. Wij merken dat zij door de groepsbijeenkomsten steun
vinden bij elkaar en ook van elkaars ervaringen kunnen leren. En gezamenlijk zoeken we dan naar
oplossingen en stimuleren we hen in hun ontwikkeling.
Via Inmenszo zijn de eerste 5 jongeren
gestart met een opleiding tot barman, kok of
een studie engels. Deze studies hebben we
gekozen omdat er in Cusco veel werk is in
het toerisme en de jongeren gaan graag in
deze branche aan de slag. Heb Alex op
stage kunnen plaatsen bij een reisbureau,
Rosa in een restaurant en José bij een
hostel. Inmenszo ondersteunt en betaalt
deze stages zodat de werkgever de kans
krijgt vertrouwen in de jongeren te krijgen en
niet direct belast wordt.
‘Alfredo trots bezig met de opleiding tot barman’

Internet voor naschoolse opvang Villa Maria
Een particuliere donateur heeft Inmenszo 2
computers geschonken. Daarnaast heeft hij
het mogelijk gemaakt ook een
internetverbinding aan te laten leggen en
voor drie jaar in de abonnementskosten
betaald. De kinderen maken gebruik van de
pc’s voor het maken van hun huiswerk en
leren nu spelenderwijs omgaan met de
computers. Verder hebben we in Villa Maria
de “bibliotheek” wat completer gemaakt. Er
zijn boekenkasten, (studie)boeken en
educatieve spellen gekocht. Fantastisch
toch!

‘Oh wat gaaf, huiswerk maken met een computer’

Andina handwerk
In Cusco wordt veel traditioneel handwerk verkocht zoals kleden, shawls, ceinturen etc. Ik heb de
benodigde materialen aangeschaft, we hebben een ‘ex weeshuis’ bewoner, die dit van zijn familie
heeft geleerd, aangesteld om handwerkles te geven aan 2 groepjes jongeren in het weeshuis Maria
Salome Ferro en we zijn gestart. Hij een ‘parttime baan’ en andere jongeren leren hoe dit handwerk te
produceren. 2 vliegen in 1 klap! Wanneer ik in het najaar terug ben in Cusco, gaan we verkooppunten
zoeken zoals hotels en spaanse scholen.
Met trots presenteren wij… de website!
Wij zijn heel blij dat de website www.inmenszo.com gereed is. Deze website is geheel belangeloos
ontworpen door Bert van Meeteren van SQZI Conceptstudio en ontwikkeld door Dylan Velthuis van
Cross Mediavision.
Inmenszo reist met Gorcums Reisburo
Ik was al blij dat ze bij het Gorcums Reisburo mijn vluchten
zo perfect regelden naar Zuid-Amerika maar nu komt er
nog een mooi aanbod bij ook… Bij elke boeking van een
willekeurige intercontinentale vakantiereis gaat 5 euro naar
Inmenszo. Dus…. als u op vakantie gaat, graag boeken bij
het Gorcums Reisburo! U een fantastische reis en
tegelijkertijd een mooie bijdrage aan een betere toekomst
voor een kind in Peru. U vindt het Gorcums Reisburo aan
de Concordiaweg 8 te Gorinchem, telefoon 0183-620000.
Samen komen we verder!

Ontdek Peru, de prachtige oude Inka stad Cusco!

Tenslotte….
Eind oktober ga ik weer voor een aantal maanden naar Cusco om mijn plannen verder uit te voeren,
dromen te realiseren en de jongeren verder op weg te helpen. We gaan kijken hoe de studies
verlopen, hoe we de stages uit kunnen breiden en de jongeren begeleiden naar een baan. Onze
droom zou zijn een lunchroom te openen zodat we ook een stukje in eigen werkgelegenheid kunnen
voorzien…. Dit kunnen wij niet zonder jullie steun, daarom verzoek ik jullie deze nieuwsbrief door te
sturen naar uw relaties, familie en vrienden!
Rest mij om alle donateurs, familie en vrienden nogmaals te bedanken voor alle steun en het warme
hart wat zij mij en Inmenszo toedragen, dank je wel!!

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen Inmenszo via de website www.inmenszo.com!

Lieve groet,

Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie eens aan Inmenszo. Een mooi gebaar en blije
kinderen in Peru. Dank je wel!!
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