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1. Voorwoord Voorzitter
Het eerste gehele jaar dat ik zelf echt
niet meer actief betrokken ben bij de
werkzaamheden in Peru. Om samen
met onze donateurs, vrienden en
andere betrokkenen terug te blikken op
twaalf jaar Inmenszo Peru schreef ik
een theaterstuk. Dit, samen met één
van onze Peruaanse jongens die
deelnam aan onze programma’s in Peru,
in een theater in Gorinchem te mogen
presenteren, was natuurlijk een
uitzonderlijk mooie ervaring.
Van een dagelijks actieve functie naar een faciliterende en adviserende rol,
is een grote verandering maar zeer waardevol om met Inmenszo Nederland
deze rol te mogen vervullen. Van het begin af aan was voor mij duidelijk dat
onze kennis en ervaring niet verloren mocht gaan. En bovendien proberen we
waar mogelijk een steentje te blijven bijdragen aan onderwijs en welzijn
voor kinderen en jongeren waar dit niet vanzelfsprekend voor is.
Ik blijf pleiten dat we samen de wereld een beetje mooier kunnen maken!
Wederom heel veel dank aan allen die ons hierbij helpen.

Anika van der Kevie,
Voorzitter Stichting Inmenszo
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2. Het Bestuur
Stichting Inmenszo Nederland:
Het bestuur van Inmenszo Nederland bestaat in 2018 uit de volgende
personen:
Anika van der Kevie, oprichter en voorzitter
Martin van Geffen secretaris
Yvonne van der Kevie, penningmeester
Henri Kievits, accountant
Don Volders, website, contentbeheer,
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3. Doelstelling
Inmenszo ondersteunt kinderen en
jongeren, voornamelijk in Perú, die
achtergesteld zijn op basis van
sociaaleconomische situatie of
etnische achtergronden. Het doel is
deze kinderen en jongeren in staat
te stellen onder eerlijkere
voorwaarden toegang te laten
verkrijgen tot onderwijs en de
arbeidsmarkt en het op deze manier
doorbreken van de vicieuze cirkel van
armoede en achterstand waarin zij
zich begeven.
Er gaat aandacht uit naar deelname
aan onderwijs, persoonlijke en
sociale ontwikkeling. Waar mogelijk
worden ouders en verzorgers bij het
begeleidingstraject betrokken en
vindt er voorlichting plaats.
Wij ondersteunen de doelgroep
ongeacht hun sekse, geaardheid,
afkomst, geloof of politieke
overtuiging.
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4. Ondersteunde projecten 2018
Gezinshuis Pachachaca, Calca Peru
Calca is een dorp, met circa 65.000
inwoners, in de Heilige Vallei, een
rurale zone vlakbij Cusco. Maar een
zone waar veel gezinnen in grote
armoede leven. De provincie Calca kent
een Human Development Index van
0,55. Het analfabetisme onder mannen
is 12,5 procent, onder vrouwen is dit
zelfs 31,7 procent. Ruim 55 procent van
de kinderen in Calca volgt alleen
basisonderwijs. Bijna 42 procent van de
kinderen in Calca is ondervoed. 68,9
Procent van de vrouwen in Peru heeft te maken gehad met fysiek of seksueel
geweld.
Kinderen die thuis echt niet meer veilig zijn, worden door de kinderrechter uit
huis geplaatst. Helaas zijn kinderen die in Peru in een tehuis opgroeien over
het algemeen slecht af.
Pachachaca wil laten zien dat het anders kan. De kinderen krijgen een
deskundige begeleiding in een warm en veilig pedagogisch klimaat, waarbij
veel aandacht is voor de individuele ontwikkeling en het opdoen van allerlei
vaardigheden die helpen om later een
zelfstandig bestaan op te bouwen.
Dagelijks komen kinderen uit het dorp
en de omliggende omgeving om na
school hun huiswerk te maken, maar
ook om diverse workshops te volgen,
bijscholingen en er zijn sessies met
psyschologen.
Er gaat ook veel aandacht uit naar
empowerment, ambulante zorg en
informeren c.q. ondersteunen van
vrouwen, ouders en andere betrokkenen
bij de opvoeding van de kinderen.
TriviumLindenhof zorgde i.s.m. voor een
kennisuitwisseling.
Wij droegen bij aan materialen voor de
naschoolse opvang en workshops.
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Asociación Abrazos, Cusco Peru
Stichting Abrazos zet zich al vanaf 2008, onder de bevlogen leiding van
directeur Willeke Brouwers, in voor het verbeteren van de situatie van
kinderen met autisme en hun gezinnen. Naast begeleiding, therapie,
activiteiten en opleiding, vragen zij in de gemeenschap veel aandacht voor
autisme.
Het sociale pakket is opgericht bij het
starten van het financiële
onafhankelijkheidsproces van Abrazos.
Om in de toekomst financieel steeds
meer onafhankelijk te kunnen zijn, is
het nodig om een standaard tarief te
berekenen voor de therapieën. Dit is
echter niet haalbaar voor de gezinnen
met een zeer beperkt inkomen in
Cusco.
Het sociale pakket helpt hen bij het
betalen van de therapieën. Concreet
houdt dit in dat de ouders de helft van het standaard tarief betalen en het
sociale pakket vult de andere helft aan.
Zo kunnen de gezinnen met minder inkomen wel gebruik maken van de
therapieën en ontvangt Abrazos genoeg inkomsten om financieel
onafhankelijk te functioneren.
Alvaro is een jongen van 5 jaar en woont samen met zijn moeder en twee
zusjes op een kamer in een huis van de familie van Flor.
Hun vader is niet bij de opvoeding betrokken omdat hij in de gevangenis zit.
Flor probeert haar geld te verdienen als recicladora, dit houdt in de ze uit het
vuilnis op straat bruikbare spullen zoekt om te verkopen. Daarnaast komt ze
één keer per week naar Abrazos om het lokaal schoon te maken. Het is voor
haar echt onmogelijk om volledig de therapieën te betalen en maakt gebruik
van het sociale pakket.
Flor heeft inmiddels al goed geleerd
om het gedrag van Alvaro beter te
begrijpen. Ze probeert zoveel mogelijk
structuur thuis te geven en hem
consequent regels te bieden. Dit is
niet altijd eenvoudig voor haar
vanwege haar werkzaamheden en
constante verhuizingen binnen het huis
waarin ze woont maar ze zet door en
houdt vol.
Alvaro komt op zaterdagmorgen naar
de vrijetijdsclub, tijdens de
vrijetijsclub leert hij sociale
vaardigheden en regels te respecteren.
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Daarnaast leert hij ook spelen met vriendjes in dezelfde conditie, met wie hij
speelgoed moet delen en op zijn beurt moet wachten.
Dit is alleen maar mogelijk doordat zij gebruik kunnen maken van het sociale
pakket.
Wij weten hoe belangrijk het is om in een land als Perú aandacht te
besteden aan autisme. Het uit de ‘taboesfeer’ te halen en gezinnen een
passende begeleiding te bieden. Wij dragen het werk van Abrazos een warm
hart toe.

Smiling Child of The Gambia, Gambia
Jacco Verschoor en Mark Leeuwis kennnen wij via het Global Goals Platform
van de Gemeente Gorinchem.
Vanaf het moment van oprichting van
hun stichting volgen wij hen. Ook zij
zetten zich in voor lokaal onderwijs in
Gambia, omdat ieder kind recht heeft
op educatie.
Zij zijn nu ruim twee jaar bezig en
naast het zorgen voor schoolmaterialen
en support van kinderen bij hun
scholing, spraken zij de wens uit voor
de bouw van een basisschool.
Zij hebben het eerste klaslokaal kunnen
realiseren, wij leverende graag een
bijdrage aan deze zeer enthousiaste
mannen en hun educatieve plannen op locatie. Wij hopen dat zij de komende
tijd hun schooldroom geheel kunnen realiseren.
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