‘Waar kom jij vandaan
Waar ben jij geboren
Dat maakt toch geen verschil
We zijn toch allemaal hetzelfde
Maar het maakt wel verschil
Onze kansen zijn zo verschillend’
Anika

Nieuwsbrief 9, november 2011
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Het is al weer november en wij stevenen hier in Cusco af op de grote
schoolvakantie en de zomer. Wij zijn dit jaar al weer 5 jaar actief in
Peru, ik herinner het mij nog als de dag van gisteren dat ik voor het
eerst in Cusco kwam. Waar blijft de tijd toch… We hebben dit jaar
enorm hard gewerkt aan het opnieuw verdiepen van onze projecten, het
optimaliseren en onderzoeken hoe dingen nog beter kunnen. Ook de
fondswerving moesten we anders aanpakken en er moesten strategieën
worden aangepast. Voordat wij dit jaar afronden, brengen wij u graag op
de hoogte van onze activiteiten in de afgelopen 6 maanden.

Inmenszo in Cusco
Studenten.
We begeleiden dit jaar rond de 48 studenten.
Er is een aantal nieuwkomers die het
vermelden meer dan waard zijn. Zo zijn
Michael en Alex toegetreden tot onze groep.
Michael woont al heel zijn leven bij zijn tante,
zijn moeder heeft hem bij haar achtergelaten.
Zijn tante heeft 11 kinderen, haar man komt
slechts af en toe naar huis omdat hij altijd
buiten Cusco werkt. Alex woont in hetzelfde kleine huisje, hij woont met zijn moeder. De moeders,
zussen van elkaar, hebben moeite om te overleven en hebben
geen tijd en geen middelen om Alex en Michael te helpen bij
hun studie. Sinds het toetreden tot onze jongerengroep zijn de
rapporten van Alex en Michael al iets verbeterd, daar zijn zij
en wij erg blij mee.
Zo is er ook een oude bekende terug, Edy. Hij was het
weeshuis uitgevlucht nadat zij hem eerst naar Lima hadden

gestuurd om bij een familie te wonen. Deze familie buitte hem uit als huishoudelijke hulp. Edy kwam
terug naar Cusco, kwam op straat terecht en zwierf van het ene tehuis naar het andere om af en toe te
overnachten. Hij komt nu deze maand in onze jongerengroep om te kijken
of hij met hulp en discipline zijn school weer af kan gaan maken.
Verder zijn Karen, Helen, Jaqueline en Soledad, die in een weeshuis
verblijven, ook aan ons programma gaan deelnemen. Wij zullen eerst
observeren of zij consequent deelnemen aan ons programma, voordat we
overgaan tot financiële hulp bij hun studies. Zij doen voorlopig eerst mee
aan onze workshops en andere bijeenkomsten om hun extreme faalangst
en gebrek aan zelfvertrouwen te overwinnen.
In de periode van mei t/m augustus zijn er ook 6 studenten
afgestudeerd. Gaby, Darwin, Junior, Washington, Clemente en Rosmel
hebben met succes hun studies afgerond. Zij zijn allemaal aan het
werk. Helaas zijn we Clemente en Washington snel na hun examens
uit het oog verloren. De mensen uit hun dorp melden ons dat Clemente
verschillende baantjes aanneemt en daardoor veel weg is en dat
Washington als drager op de trail van Machu Picchu werkt. Helaas zijn
zij niet aan de slag gegaan in hun vakgebied. Gaby, Darwin, Junior en
Rosmel oefenen wel het beroep uit waarvoor zij geleerd hebben.
Met vreugde vermelden wij dat 2 van onze studenten een
(deel) studiebeurs hebben gewonnen. Yesika studeert
milieukunde en won een deelbeurs bij haar universiteit
doordat zij de uitgeschreven wedstrijd won. Guillermo won
een beurs bij een academie die studenten voorbereid op het
toelatingsexamen aan een universiteit. Wij zijn zo trots op
hen!
Red Semilla Nueva.
Sinds juni heeft Stichting Inmenszo in Cusco zich aangesloten bij een grote overkoepelende
netwerkorganisatie Red Semilla Nueva. Dit netwerk vertegenwoordigt instanties die in Cusco en
omgeving zorgen voor opvang en/of begeleiding van kinderen en jongeren in achterstandsposities.
Hieronder vallen weeshuizen, naschoolse opvang, bibliotheken, centra voor huiswerkbegeleiding, etc.
Deze organisatie zorgt voor samenwerking met de overheid en Unicef, voorziet onze organisaties van
belangrijke informatie en wij hebben elke maand een vergadering om te overleggen en onze krachten
te bundelen. Deze samenwerking zorgt voor kennisuitbreiding en krachtenbundeling.
Uitwisseling/sportdag Racchi.
Een prachtige zonnige dag in het hooggebergte van de
Andes, Stichting Hope ontvangt in juli, via een
uitwisselingsprogramma, 20 leerlingen uit Nederland.

Onze studenten nemen deel aan de georganiseerde sportdag in Racchi. Na enige vertraging arriveren
de Hollandse studenten en kan de sportdag van start. Een lust om te zien hoe de in verhouding kleine,
maar o zo snelle Peruaantjes, zich fanatiek inzetten. Bij de estafetteloop rennen ze op hun slippertjes
alsof hun leven er van afhangt. En de Nederlanders
moeten het afleggen tegen hen. Het is een dag vol
vreugde en verwondering, van beiden kanten. Onze
leerlingen vonden het geweldig samen met deze
Hollandse jongeren een dag vol sport- en
spelactiviteiten te delen. Leerzaam voor allemaal!
Cultureel studiecentrum Yachay Wasi
Ons studiecentrum blijft druk bezocht, ook in ons 2e semester hebben
wij 90 kinderen ingeschreven. Er willen graag meer kinderen
inschrijven maar we hebben een stop ingelast. Onze ruimte is beperkt
en we hebben slechts drie leraren die begeleiden bij het huiswerk.
Om de kwaliteit te bewaken
kunnen we op dit moment
helaas niet meer kinderen
toelaten. We zijn op zoek naar een ander pand, maar gezien
de prijzen is dit niet zo eenvoudig. In dit semester hebben
we ook een nieuwe coördinatrice aangesteld die het
fantastisch doet, ze is zeer betrokken bij haar werk en heeft
al veel verbeteringen in het centrum aangebracht. Naast het maken
van huiswerk organiseren we één keer in de zoveel tijd ook andere
activiteiten, zoals vliegeren, maskers maken, leesclub en wedstrijden
scrabble. De kinderen hebben zo’n sober bestaan, dat dit hen helpt
even hun dagelijkse zorgen te vergeten. Aan het eind van het jaar
zullen we alle
rapporten
beoordelen om
te kijken of de
leerlingen goed vooruit zijn gegaan. Wij zullen
deze gegevens gebruiken om te evalueren en
te kijken waar verbeteringen aan te brengen.
Naar Peru?!
Wilt u ook eens een bezoek brengen aan dit prachtige land in Zuid-Amerika. Of zoals een aantal
donateurs u al zijn voorgegaan, uw reis combineren met een bezoek aan Cusco en de projecten van
Inmenszo.
Kijk dan eens op www.vakantieperu.com of www.rondreizenperu.com. Zij zijn een lokaal gevestigd
reisbureau gerund door een Nederlands-Peruaans echtpaar. Zij zijn gespecialiseerd in maatreizen,
van trektochten naar Machu Picchu tot tochten door de prachtige Amazone. Hun grootste voordeel is

het directe contact en het vermijden van tussenpersonen. Bovendien ontvangt u de meest actuele
informatie over Peru en bij eventuele problemen zorgen zij voor snelle en persoonlijke hulp.
Levert het Inmenszo ook wat op? Jazeker! Maakt u bij uw boeking vermelding van Inmenszo dan
ontvangen wij 50% van de winst om te besteden aan onze projecten in Cusco!

Inmenszo in Nederland
Fondswerving
Met grote dankbaarheid vermelden wij u graag dat wij de afgelopen maanden prachtige donaties
ontvingen van de volgende organisaties:

Rabo Share4More, een geweldig initiatief van de medewerkers van de
Rabobank. Dit fonds van en door medewerkers van de Rabobank Groep
focust zich op onderwijs en gezondheidszorg voor vrouwen, kinderen en
gehandicapten. Alle medewerkers van de Rabobank kunnen
maandelijks vrijwillig een bedrag doneren aan Rabo
Share4More. Dit bedrag wordt verdubbeld door de raad van
bestuur. De donaties worden besteed aan kleinschalige
buitenlandse projecten, gericht op kansarmen in de
samenleving. De projecten werken aanvullend en versterkend
op de activiteiten van de Rabobank Foundation in het kader
van het Rabobank Development Program.
Louisa Stichting, verleent financiële hulp aan kinderen die geen aanspraak kunnen
maken op de Universele Rechten van het Kind. Gesteund worden kleinschalige,
kortlopende projecten gericht op duurzame verbetering van de leefomstandigheden
en mogelijkheden van kansarme kinderen, gebaseerd op humanitaire beginselen.
En tot slot een prachtige, structurele donatie uit Liechtenstein van
de MariaMarina Foundation, nadat zij in Cusco een bezoek
hadden gebracht aan de projecten van Inmenszo.
Dankzij alle donaties die wij van hen en van u ontvangen kunnen wij onze werkzaamheden in Cusco
realiseren en het leven van kinderen in een achterstandspositie verbeteren. Met elkaar kunnen wij de
wereld echt een beetje mooier maken!
Informatiemarkt met Gemeente Gorinchem
Op 15 oktober jl. organiseerde de Gemeente Gorinchem
(millenniumgemeente) in verband met de wereldarmoededag
en wereldvoedseldag een informatiemarkt in het Piazza
Centrum in Gorinchem.

Ook Inmenszo was die dag aanwezig om mensen te
informeren over ons werk in Peru. Er werden produkten uit
Peru verkocht en een Peruaanse dansgroep liet de
bezoekers genieten van de bijzondere en typische
Peruaanse folklore. Wij willen graag de Gemeente
Gorinchem, Piazza Centrum, Delifrance, Jumbo
Supermarkt Gorinchem en Annet Flowers Gorinchem.
bedanken voor het mogelijk maken van deze dag!
Speciale Peru kalender!
Dit jaar heeft één van onze donateurs gratis een prachtige Peru kalender
ontworpen en gedrukt! Dit is een mooi Sinterklaas of Kerst cadeau met een
speciale waarde, want de gehele opbrengst van deze kalender gaat naar de
kinderen in Peru! Ook is er speciale uitgave mogelijk voor bedrijven die hun
eigen logo en bedrijfsuiting willen vermelden. Niets mooier dan een cadeau
weggeven en tegelijkertijd een kind een beter leven geven toch…. Kijk snel
voor meer informatie op www.drukwerkexpert.nl of bel met (036) 532 27 63.
Tenslotte….
Wij zijn 5 jaar actief met onze stichting en daar zijn wij trots op. Wij zijn trots op alles wat we toe nu toe
hebben bereikt in Cusco. Blij met de kinderen en jongeren die dankzij de hulp van u en Inmenszo nu
een ander leven tegemoet gaan. Ontzettend dankbaar voor alle steun die wij van u ontvingen en
ontvangen om dit alles mogelijk te maken! En daarom willen wij dit graag met u vieren, maar natuurlijk
wil ik daar graag zelf bij zijn om
u te vertellen wat we hebben
bereikt in Peru en wil ik u
persoonlijk kunnen bedanken!
Na afsluiting van het schooljaar
in december vlieg ik naar
Nederland en zult u een
persoonlijke uitnodiging
ontvangen om samen met mij
en onze vrijwilligers ons 1ste
lustrum te vieren!

Hartelijke 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) 53 50 95.

Stichting Inmenszo Woelse Donk 14 4207 XD GORINCHEM tel. (0653) 53 50 95
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

