‘De toekomst behoort aan hen die geloven
in de schoonheid van hun dromen.’

Nieuwsbrief 4, maart 2009
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Ik weet niet waar de dagen blijven maar wanneer ik in Cusco ben, krijgen de
dagelijkse beslommeringen altijd voorrang op al het schrijfwerk omdat ik elke
dag tijd tekort kom...Zaten er maar meer uren in een dag of werkten de mensen
daar maar wat efficiënter. Met deze nieuwsbrief informeer ik jullie over de
afgelopen periode.
Inmenszo en onze donateurs.
Zonder donateurs geen Inmenszo, dat is iets wat wij ons altijd realiseren.
Daarom was het afgelopen zomer de hoogste tijd om onze donateurs eens te bedanken. Dankzij de
bijdrage van restaurant Hipper in Gorinchem konden wij alle donateurs ontvangen voor een gezellige
bijeenkomst. De opkomst was overweldigend. Die middag sloten zich ook weer nieuwe donateurs aan
en deden bestaande donateurs een duit in ´t zakje. Angelique v ’t Riet, van The Universal Flirting
Academy, veilde 3 kunstobjecten van Sahinye Bildircin en werden we verrast met een cheque van het
Gorcums Reisburo. Het was een geslaagde middag.

Inmenszo in Cusco…
In september ben ik weer naar Cusco gegaan om verder te gaan met mijn werk daar. Het uiteindelijke
doel is om Inmenszo te registreren in Peru. Dit maakt een aantal werkzaamheden eenvoudiger en met
een geregistreerde stichting kunnen we makkelijker samenwerkingsverbanden aangaan. Ook kan
Inmenszo dan in de toekomst geleid worden door de Peruanen zelf. Dit biedt de mogelijkheid voor
Inmenszo ook in de toekomst de kinderen daar verder te helpen. We hebben sinds het begin van
januari dit jaar ons bestuur. Dat kostte me heel wat tijd en veel gesprekken. Nu bevinden we ons in het
officiële proces van registratie en dat vergt veel geduld van mij met veel bezoeken aan notariskantoor
en belastingdienst. We bevinden ons in een land waar helaas nog burocratie en corruptie voorkomt.
Maar Inmenszo Peru is geaccepteerd en nu kunnen we verder met de afronding van dit proces.

Bestuursleden Inmenszo Peru.

Inmenszo en projecten
Jongeren bijeenkomsten.
In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij jullie al over de jongeren bijeenkomsten onder begeleiding
van een psycholoog. We hebben deze groep eind van het jaar 2008 geëvalueerd en met veel plezier
en voldoening kunnen we jullie melden dat de jongeren veel baat hebben gehad bij de workshops van
de psycholoog. De jongeren krijgen stukje bij beetje vertrouwen in het leven en een goede toekomst.
We hebben dan ook besloten om hiermee door te gaan in 2009 en hebben de psycholoog weer voor
een jaar gecontracteerd. Er zullen ongeveer 10 tot 12 nieuwe jongeren deelnemen aan zijn
workshops.

Studies.
Op dit moment nemen er 40 jongeren deel aan het
studieprogramma. Zij ontvangen van Inmenszo een
studiebeurs. In 2008 ontvingen zes jongeren hun
diploma en de rest zal hun studie in 2009 of 2010
voltooien. Zij volgen een opleiding tot bijvoorbeeld
kok, gids, verpleegkundige, schoonmaker, barman,
kok, leraar Engels, ICT- er en tot
secretariaatsmedewerker. Één van de jongeren volgt
zelfs een opleiding tot arts.
Studente ontvangt diploma van directrice en stagebegeleider

Het Tienermoederproject.
Een geslaagd project waarbij tienermoeders de kans
krijgen een opleiding te volgen terwijl hun baby’s
worden opgevangen in het kinderdagverblijf van het
opleidingsinstituut Inca Educa. Naast de opleiding
worden er voor hen ook workshops georganiseerd met thema’s als geboorteplanning, gezondheid en
persoonlijke ontwikkeling. Het gaat niet altijd even makkelijk. De jonge moeders zijn namelijk zeer
afhankelijk van familie of vriend. Zij staan helaas niet altijd achter het feit dat de jonge moeders een
opleiding gaan volgen. De psycholoog brengt regelmatig huisbezoeken om met de familie te praten en
hen te laten zien wat het belang voor hen en voor de jonge moeders zelf is. Wij hebben daarom Inca
Educa in 2009 onze steun weer toegezegd en er zijn inmiddels weer 20 tieners gestart.
Excursie naar Titicaca.
Jaarlijks organiseren we een excursie voor een aantal studenten die deelnemen aan het
studieprogramma. De excursies zijn bedoeld als stimulans, om hen te ondersteunen bij hun studies en
om de kennis over hun land te vergroten. Dit jaar gingen we op pad met 14 studenten naar het
Titicaca meer. Dit is het hoogste meer ter wereld. Ook bezochten we enkele eilanden waar we door
een gids werden rondgeleid en op de hoogte gebracht over de cultuur en de bewoners. We sliepen
een nacht in de huizen van de eilandbewoners. Het was een leerzaam weekend!

Studenten krijgen uitleg over de drijvende eilanden.

Tenslotte….
Een wereldwijde crisis, die Cusco ook heeft getroffen. Iedereen is hier de dupe van en moet
waarschijnlijk inleveren. Gelukkig bleven velen me steunen. Ik ben jullie hier dankbaar voor.
Ik hoop dat deze neerwaartse spiraal snel weer een andere wending neemt. De kinderen kunnen
namelijk niet zonder jullie. Ik reken op jullie zodat de jongeren verder kunnen met de positieve weg die
zij in zijn geslagen.
Bedankt!!!

Lieve groet,

Tip: Denk bij uw bedrijfsfeest, jubilea of receptie aan Inmenszo. Een mooi gebaar en blije kinderen in
Peru. Dank je wel!!
Stichting Inmenszo Weessteeg 10 4201 CM GORINCHEM tel. 0622 66 97 91
ingeschreven Kamer van Koophandel te Gorinchem nummer 11066620
Rabobank te Gorinchem nummer 12 71 85 526
Voor informatie kunt u natuurlijk onze website bezoeken: www.inmenszo.com

