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1. Voorwoord Voorzitter
Ook dit jaar ben ik op afstand betrokken bij
de projecten in Peru die wij ondersteunen.
Zelf ben ik in december weer op bezoek
geweest bij de kinderen en betrokkenen van
sociale en culturele projecten in Cusco en de
Heilige Vallei.
Het blijft fijn om te zien hoe de
ontwikkelingen zich doorzetten, steeds meer
mensen leven in minder extreme armoede.
Hoe er steeds meer samengewerkt wordt op
basis van gelijkwaardigheid en
saamhorigheid. Met verworven inzichten
worden diverse aangeboden programma’s
steeds aangepast en verbeterd.
Op dit moment heeft Inmenszo haar
bijdragen onder verdeeld in drie sectoren, te
weten studiebijdragen, zorg- en medische
kosten en donaties aan sociaal-educatieve programma’s voor kinderen,
jongeren en hun families in achterstandsposities.
Via deze weg kunnen wij toch een klein steentje blijven bijdragen. Samen
maken we de wereld een beetje mooier! Dank aan onze trouwe achterban,
jullie maken dit namelijk mogelijk!

Anika van der Kevie,
Voorzitter
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2. Het Bestuur
Stichting Inmenszo Nederland:
Het bestuur van Inmenszo Nederland bestaat in 2019 uit de volgende
personen:
Anika van der Kevie, voorzitter
Martin van Geffen secretaris
Yvonne van der Kevie, penningmeester
Ondersteund door:
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 2019
Gezinshuis Pachachaca, Calca Peru
Calca is een dorp, met circa 9000 inwoners, in de Heilige Vallei, een rurale
zone vlakbij Cusco. Maar een zone waar veel gezinnen in grote armoede
leven.
In het gezinshuis Pachachaca wonen 11
kinderen permanent, maar de
professionele organisatie biedt veel
meer. Op basis van samenwerking en
grote betrokkenheid van deelnemende
kinderen en hun ouders werken zij aan
een beter leefklimaat. De kinderen
krijgen een deskundige begeleiding in
een warm en veilig pedagogische
omgeving, 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
psychologen. Als gemeenschaphuis
wordt Pachachaca ook ingezet voor
bijeenkomsten en activiteiten.
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. In
2019 hebben wij daarom onder de naam
Mujer Nueva een start gemaakt met de organisatie van workshops voor 14
moeders, gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden die hen
kunnen helpen met het verbeteren van hun inkomsten.
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.
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.

Bijdrage ex-deelnemers programma Inmenszo t.b.v.
studie, werk of medische hulp
De kinderen, nu jong volwassenen,
die de afgelopen jaren hebben
deelgenomen aan onze programma’s
kunnen een beroep op ons doen
indien nodig. Wij gaan met hen in
overleg en steunen hen als zij er zelf
niet uitkomen, na diverse wegen te
hebben bewandeld.
Dit jaar ondersteunden wij een
aantal jongeren met lesgeld,
afronden studie, medische kosten bij
ziekte, ondersteuning pakket voor
hun baby of kind.
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