‘De zon komt op vanachter de immense
bergen van de Andes,
hartjes van een ieder verwarmend.’
Anika
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Lieve donateurs, familie en vrienden,
Vanuit Nederland, nog net op de valreep voor mijn terugkeer naar Peru wil ik graag de
laatste nieuwtjes van Inmenszo met jullie delen. Het laatste half jaar heb ik me in Peru
vooral bezig gehouden met de toekomst van Inmenszo. Nu zullen jullie zeggen dat deed
je toch al, door met de jongeren te werken. Maar nu wilde ik de toekomst van Inmenszo
stabiliseren. Vanaf april 2009 is Inmenszo Peru dan ook een feit. Bij ontwikkelingssamenwerking, praten we over samenwerken, Nederland en Peru. Maar op locatie, in de
toekomst, moeten de mensen zelf het werk kunnen uitvoeren. We zijn dan ook trots dat
Inmenszo Peru een feit is.

Inmenszo en onze donateurs.
Voor de tweede keer organiseerden wij in
samenwerking met lounge restaurant
Hipper onze jaarlijkse Inmenszo borrel.
Hartverwarmend is telkens weer de
opkomst, jullie steun en bijdragen! Samen
met jullie maken wij het werk van Inmenszo
in Cusco mogelijk en daarom willen wij jullie
bedanken!
Onder leiding van onze gastspreker, Sarriel Taus, mede-eigenaar van (Jamie Oliver)
restaurant Fifteen in Amsterdam werd de georganiseerde kunstveiling een groot succes!
Sarriel veilde, als klap op de vuurpijl, een
workshop c.q. diner voor 8 personen in
restaurant Fifteen, die werd bemachtigd door
Ronald Kip en Monique Masolijn van
MeerBusiness.
We ontvingen weer vele mooie toezeggingen en
nieuwe donateurs sloten zich aan, waarvoor
nogmaals onze hartelijk dank!
Klik op http://www.inmenszo.info/nederlands/media/foto/netwerk09.htm voor meer foto’s van deze avond.

Recente Inmenszo activiteiten
Studies.
Het studentenaantal is ten opzichte van vorig jaar ongeveer hetzelfde gebleven. We
tellen rond de 40 studenten die begeleid worden door onze coördinatrice op locatie. Zij
gaat naar de scholen om de kinderen te bezoeken en de resultaten op te halen. Zij
brengt huisbezoeken om te kijken hoe hun thuissituatie is en overlegt regelmatig met de
psycholoog van de jongerengroep om hen te evalueren.
Zij maakt een maandelijkse rapportage aan ons over de vorderingen.
Daarnaast ondersteunen we via de school van Inca Educa het tienermoederproject waar
ongeveer 20 jonge moeders worden begeleid.
Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief op de hoogte stellen over de resultaten van de
studenten in 2009.
Restaurant Andean Food.
In april werd de droom van Alfredo, die via ons project voor kok
had gestudeerd, werkelijkheid.
Met een microkrediet van Inmenszo opende hij zijn eigen
restaurant Andean Food, gesitueerd in het historisch centrum van
Cusco. Alfredo heeft een aantal jaren ervaring opgedaan bij
verschillende restaurants en zwaait nu de scepter in zijn eigen
restaurant. Als tegenprestatie neemt hij jaarlijks enkele
stagiaires aan. Iets om trots op te zijn!

Jongerenbijeenkomst.
Samen met Stichting Hope hebben we een
jongerenuitwisseling georganiseerd. Er waren
78 jongeren die een weekend lang in een
internaat verbleven en konden deel nemen aan
verschillende workshops. Zo waren er onder
andere expressie, theater, verkoop en
management.
Ik ben zelf het hele weekend hierbij aanwezig
geweest, het was erg leuk om te zien hoe
enthousiast en gemotiveerd de jongeren waren.
Inmenszo update…
Vanaf april 2009 hebben we Inmenszo Peru dus gerealiseerd. Nu nog mijn
werkvergunning in orde maken, dit kost wat meer moeite. In het land van de stempels
en bureaucratie, kun je hiervoor uren doorbrengen bij immigratiedienst, notaris, bank en
boekhouder. We hopen dit proces af te kunnen ronden in oktober.
De website is vernieuwd! Neem eens een kijkje: www.inmenszo.com
Er zijn een prachtige folder en video gemaakt over het werk van Inmenszo. Mocht u
interesse hebben in het ontvangen van folders of video, kunt u ons mailen:
info@inmenszo.com
Tenslotte….
Inmenszo bestaat 3 jaar, het begon als een droom, wilde graag de wereld een beetje
mooier maken. Ik wilde kijken of ik een steentje kon bijdragen aan de toekomst van een
jong persoon die niet het geluk had gehad in een welvarend land geboren te zijn. Ik
mocht op jullie steun rekenen en steeds weer, na 3 jaar vormen wij Inmenszo en ben ik
iedereen daar heel erg dankbaar voor!
Geluk kun je delen, maar ook vermenigvuldigen. Laten wij ons geluk vermenigvuldigen
door een stukje geluk te delen met de kinderen in Cusco!
Gracias por todo!
Lieve 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
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 meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com

