‘Droom jij van een mooiere wereld
Ik droom ervan en neem je mee
in mijn droom die Inmenszo heet!’
Anika

Nieuwsbrief 8, mei 2011
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Voorjaar 2011 en ik ben net terug uit Nederland na een verblijf van drie maanden met bijna alleen
maar zon, het was zo mooi dit voorjaar! Het was lang geleden dat ik voor langere tijd in Nederland
verbleef en het verheugt mij dat ik weer velen van jullie heb kunnen zien en spreken. Ook heb ik
enkele presentaties gegeven en mijn best gedaan om nieuwe donateurs te vinden. Blijkbaar wen je
aan dingen en omstandigheden die je dagelijks ziet, of vergeet je even de werkelijkheid als je drie
maanden weer in welvaart hebt geleefd. Als ik ’s ochtends in Lima naar het vliegveld ga om naar
Cusco te vliegen, zie ik weer verwaarloosde, uitgehongerde mensen op straat slapen. Wanneer ik
mijn eerste boodschapjes doe, loop ik langs een moeder die al slapend haar baby aan de borst heeft
liggen en een uitgeputte man die op het hoekje van de speelplaats een slaapplekje heeft gevonden.
Peru, economisch groeiend, maar tegelijkertijd groeit de ongelijkheid. Terug op de werkvloer in
Cusco…….
Inmenszo in Cusco
Studenten.
Zoals we in onze nieuwsbrief van november al schreven hebben 12
studenten hun studie afgerond in 2010. Van hen vonden er 10 op korte
termijn een baan en met trots delen we deze mooie resultaten met jullie.
•

Clemente Medina en Ruben Cruz werken als automonteur na
hun studie werktuigkunde en autotechniek.

•

Hirbin Mayta en Rosmel Conde werken in een restaurant na

Ruben aan het werk

hun studie gastronomie.
•

Sadam Carazas werkt in een reisbureau en Ricardo Quintanilla op het vliegveld na hun studie
toerisme.

•

Gumercindo Quispe werkt bij een architect na zijn opleiding binnenhuisarchitectuur.
•

Gaby Palacios heeft een verpleegkundige opleiding gevolgd en werkt

in een kliniek.
•

Juana Puclla heeft plattelands administratie gestudeerd en werkt op

het gemeentehuis Urubamba.
•

Junior Zapata is gids geworden na het afronden van zijn studie voor

officiële gids in toerisme.

Verpleegkundige Gaby

Van de in totaal 45 begeleide jongeren in 2010 zetten 31 hun opleiding voort. We hebben maar 2
uitvallers gehad. Het nieuwe jaar is weer gestart en tot nu toe zijn er 7 nieuwe studenten
ingeschreven.
Nieuwe coördinatrice.
Vlak voor mijn vertrek naar Nederland in februari van dit jaar nam onze
coördinator Richar Salavaldez Araujo ontslag. Hij had een fulltime baan
aangeboden gekregen waardoor hij zijn parttime functie bij ons niet
meer kon uitvoeren. Dit vonden wij erg jammer want wij waren zeer
tevreden over zijn werkzaamheden. Ook naar de jongeren toe vonden
wij het vervelend dat we weer een nieuwe coördinator aan hen voor
moesten gaan stellen, die hen vanaf maart 2011, na de grote vakantie,
weer zou gaan begeleiden. Wij zijn daarom ook zeer blij met het
aantreden van een oud-collega, begeleidster in de ons bekende
weeshuizen, mevrouw Maria M. Saavedre Damian. Maria had door haar baan in het weeshuis San
Judas een pre doordat zij al veel van de jongeren kent. Dit maakt de overgang naar weer een nieuwe
begeleider wat minder groot. Zij is in maart gestart en haar eerste maanden hebben we recent
geëvalueerd en we zijn tevreden met de uitvoering van haar werkzaamheden. De jongeren hebben na
een paar maanden ook weer een beetje vertrouwensband op kunnen bouwen. Zij begeleidt en
controleert de jongeren die deelnemen aan het studiebeurzen programma.
Kerstdiner 2010.
Wegens een tekort in ons budget hebben we
afgelopen jaar geen excursie kunnen maken maar
hebben we de jongeren een kerstdiner aangeboden.
Na een prachtige kerstafsluiting met dans en zang in
de ochtend, uitgevoerd door verschillende kinderen en
jongeren, was er ’s avonds een heerlijk kerstdiner
bereid door ex-student en restauranthouder Alfred van
Andean Food. Na een jaar van hard werken en/of
studeren tijd voor wat ontspanning.

Kerstdiner 2010

Cultureel studiecentrum Yachay Wasi
Het jaar 2010 was dit centrum een ‘pilot’ project en constateerden we de enorme behoefte aan hulp bij
huiswerk voor de kinderen in de wijk San Sebastian, een achterstandswijk in Cusco. Waar we ons
oriënteerden op de jongeren rond de 15 jaar, waren het
vooral de kinderen tussen 8 en 13 jaar die gebruik
maakten van ons centrum. Het eerste semester meldden
112 leerlingen zich aan en in het tweede semester zelfs
180. Via de ouders en de scholen ontvingen wij veel
positieve berichten over kinderen die werkelijk vooruit
gegaan waren.

Ook het begrip in de thuissituatie nam toe doordat de ouders en de kinderen niet meer direct op elkaar
aangewezen zijn om het huiswerk te maken. Ouders begrijpen vaak het huiswerk niet of zijn te moe
na een dag arbeid op het land of in de fabriek. In maart 2011 zijn we weer van start gegaan en zijn er
tot nu toe rond de 100 leerlingen ingeschreven. Begin
mei hebben we een ander pand betrokken, nog steeds in
San Sebastian, maar dicht tegen de wijk San Jeronimo
aan, waardoor er weer nieuwe leerlingen zich
inschrijven. Ook de creatieve lessen schilderen, theater
en radio maken zitten vol. Om de jongeren in de leeftijd
vanaf 15 jaar te bereiken organiseren we informatieve
bijeenkomsten bij de scholen waar zij hun lessen volgen.
Inmenszo in Nederland
Presentaties.
De periode dat ik in Nederland verblijf probeer ik altijd weer bekendheid te geven aan Inmenszo. Ook
deze keer heb ik naast het bezoeken van bestaande en nieuwe donateurs, presentaties
georganiseerd. Onder andere bij de Emmaus Stichting in Gouda die ons sindsdien een warm hart
toedraagt. Dit is de organisatie achter de kringloopwinkel en de opbrengst van hun verkoop gaat weer
naar een goed doel. De vrijwilligers van deze organisatie hebben nu al 2 keer een prachtige donatie
aan Inmenszo geschonken. Onze hartelijke dank!
Ook erg leuk is de actie die Da Vinci Leerpark
Dordrecht heeft opgezet met hun leerlingen. Na
een presentatie over ons werk in Peru zijn de
leerlingen in groepjes aan de slag gegaan om de 5
euro die zij van school krijgen te vermeerderen. Elk
groepje bedenkt een ludieke actie om zoveel
mogelijk geld in te zamelen. Zij dragen een steentje
bij aan hun leeftijdgenoten in Peru, mooi gebaar!
Actie door Kiwanis Club Zeeuws Vlaanderen.
Wanneer mensen Cusco bezoeken hebben zij nogal eens het gevoel ‘wat hebben wij het toch goed in
Nederland’ en willen dan iets betekenen voor de mensen hier. Zo ook Jan en Bas Lievens,
respectievelijk voorzitter van de Kiwanisclub en zijn zoon. Zij bedachten om voor vier organisaties in
Cusco een actie op te zetten en geld te gaan inzamelen. Inmenszo is één van deze vier, kijk eens bij
www.basecusco.blogspot.com voor meer info!
Benefietconcert met 3 orkesten!
Ook Muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland draagt ons een warm hart toe, zij zullen een
benefietconcert organiseren samen met de muziekverengingen uit Vuren en Andel. Dit concert zal
plaats vinden in Vuren op 25 juni a.s. om 20.00 uur. De gehele opbrengst gaat naar onze projecten in
Peru! U een prachtige avond vol met muziek, de kinderen weer een steuntje in de rug!

Tenslotte….
Terwijl jullie afstevenen op de zomervakanties zijn we hier pas net weer 3 maanden begonnen met het
schooljaar. Er schrijven weer nieuwe studenten in die wij graag een stapje verder willen helpen, maar
dit kunnen we alleen met uw steun! Wij zoeken op dit moment nog ondersteuning voor:
Darwin, zit op de middelbare school en voor maar € 9 per maand, 30 cent per dag kan hij naar school;
Hirbin studeert internationale gastronomie en voor € 25 euro per maand kan hij deze studie voltooien.
Maar ook Eliana en Hambert zoeken nog ondersteuning voor een jaar. Wilt u hen helpen of wilt u
meer weten over de mogelijkheden hoe dat te doen neem dan contact met ons op:
info@inmenszo.com. Alvast onze hartelijke dank!
Alle kids en ik wensen jullie net zo’n prachtige zomer als dit voorjaar! Wij hopen dat jullie met plezier
ons nieuws hebben gelezen en bedanken jullie nogmaals voor alle support die wij vanuit Nederland
ontvangen! Fijne zomer gewenst!

Zonnige 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 nummer 12 71 85 526
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.inmenszo.com

