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1. Voorwoord Voorzitter
Sinds onze start in 2006 is er ontzettend veel gebeurd binnen de projecten
van Inmenszo. De jongeren die in de beginfase deelnamen aan ons
studiebeurzenprogramma, zijn al jaren aan het werk en menigeen heeft nu
zijn eigen gezin.
Met veel plezier ontvang ik regelmatig berichten uit Peru over hun
ontwikkelingen. Zij vertellen mij dan dat het zetje in de rug van destijds,
hun leven heeft veranderd. Zij zijn trots op de weg die zij nu bewandelen en
niet minder ben ik dat.
Het studiebeurzenprogramma hebben wij in 2015 afgerond. En ons
studiecentrum Yachay Wasi, dat sinds 2010 bestaat, is geheel in handen van
ons Peruaanse team.
In 2016 is er gezocht naar diverse wegen om lokaal intensiever samen te
werken. Er vinden gezamenlijke activiteiten plaats met de lokale overheid en
lokale stichtingen. Dit is een goed teken, maar de weg naar
onafhankelijkheid en zelfstandigheid is lang.
Het genereren van lokale inkomsten gaat gestaag. Dit heeft ook te maken
met een mentaliteitsomslag. Wij hebben afgelopen jaar vooral expertise
geboden en op afstand bijgedragen aan de uitvoering van het jaarlijkse
programma.
Nu is het werkelijk tijd om te kijken hoe zij zelfstandig verder kunnen. Een
spannende fase van loslaten. Wij zullen het team adviseren en begeleiden
waar nodig. Een grote uitdaging in 2017!

Anika van der Kevie,
Voorzitter Stichting Inmenszo
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2. Het Bestuur
Stichting Inmenszo Nederland:
Het bestuur van Inmenszo Nederland bestaat in 2016 uit de volgende
personen:
Anika van der Kevie, oprichter en voorzitter
Monique Masolijn, (tot juni 2016) opgevolgd door Martin van Geffen secretaris
Yvonne Koehoorn, penningmeester
Honoraire medewerkers:
Alfred ten Hulsen, pr en publiciteit
Arda Eegdeman, verkoop activiteiten
Don Volders, websitebeheer, evenementen
Henri Kievits, accountant
Daarnaast werken wij met een team van vrijwilligers die wij oproepen wanneer
we specifieke acties organiseren.

La Asociación Inmenszo Peru:
Het bestuur van Inmenszo in Peru bestaat in 2016 uit de volgende personen:
Eliana Ponce Valdivia, voorzitter
Yuliana Lazarte, secretaris
Willeke Brouwers, penningmeester
Edgar Carpio Maldonado, accountant
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3. Doelstelling
Inmenszo ondersteunt kinderen en
jongeren, in Cusco en omgeving, die
achtergesteld zijn op basis van
sociaaleconomische situatie of etnische achtergronden, met als doel
deze kinderen en jongeren in staat
te stellen onder eerlijkere voorwaarden toegang te laten verkrijgen tot
onderwijs en de arbeidsmarkt en op
deze manier het doorbreken van de
vicieuze cirkel van armoede en achterstand waarin zij zich begeven.
Wij willen dat deze groep kansen
krijgt om uit hun benadeelde positie
te komen om zo op eigen kracht in
het dagelijks leven te kunnen functioneren. Naast het toegankelijk
maken van onderwijs en het verbeteren van hun situatie in het onderwijs, gaat er veel aandacht naar de
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. Projecten
Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi
Het centrum richt zich op schoolgaande kinderen en jongeren waarvan de ouders
en/of verzorgers geen mogelijkheden hebben om hen te helpen bij hun huiswerk.
Ook ontbreken vaak de middelen en benodigde kennis (analfabetisme komt nog
regelmatig voor).
Het centrum voorziet in huiswerkbegeleiding en workshops onder leiding van
een psycholoog ter bevordering van de persoonlijke, emotionele en sociale
ontwikkeling.
Yachay Wasi biedt tevens creatieve lessen aan, zoals theater, muziek, tekenen
en schilderen. Via deze weg kan een kind zich leren te uiten en angst om te
spreken overwinnen. Het centrum geeft ook voorlichting over studie- en
beroepskeuzes aan jongeren die de middelbare school gaan verlaten.
Voor het 5e jaar ligt de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het
centrum in handen van onze betrokken coördinatrice en psychologe Eliana Ponce.
De huiswerkbegeleiding en dagelijkse ondersteuning bij het maken van het
huiswerk van de kinderen komen voor rekening van een lerares met de specialisatie taal en een leraar met de specialisatie wiskunde.
Het
-

team bestaat uit:
Yesica Aquino Catalan – huiswerkbegeleiding kinderen 12-18 jaar
Yolanda Baca Quispe – huiwerkbegeleiding kinderen 8-12 jaar
Luis Montalvo – leraar tekenen, schilderen, theater
Miguel Quispe – leraard audio-visueel
Carmen Manrique Flores – assistente PR
Diana – vrijwilliger huiswerkbegeleiding kinderen 12-16 jaar
Jhojan Puma – vrijwilliger huiswerkbegeleiding kinderen 8-12 jaar
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Aantal deelnemende kinderen in 2016:
We schreven het 1e semester 71 en in het 2e semester 66 leerlingen in. Zie
onderstaande schema’s voor de verdeling naar leerjaar en aantal meisjes en
jongens.
Aantal kinderen en jongeren ingeschreven in 1ste semester (mrt-juli)
Niveau Secundaria
Niveau Primaria
Totaal
31
41
72
Niveau Primaria (7-12 jr)
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar
TOTAAL
Niveau Secundaria (12-18jr)
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
TOTAAL

aantal
0
3
10
13
15
41
aantal
16
10
3
1
0
30

22 meisjes/19 jongens

14 meisjes/16 jongens

Aantal kinderen en jongeren ingeschreven in 2e semester (aug-dec)
Niveau Primaria
Totaal
Niveau Secundaria
39
66
27
Niveau Primaria (7-12 jr)
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar
TOTAAL
Niveau Secundaria (12-18jr)
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
TOTAAL

aantal
8
6
7
10
8
39
aantal
16
0
5
3
3
27
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20 meisjes/19 jongens

11 meisjes/16 jongens
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Creatieve lessen
Naast de huiswerkbegeleiding biedt het studiecentrum creatieve lessen aan.
Het aanbod was dit jaar divers. Er waren theaterworkshops, audiovisuele
lessen, muziek, handvaardigheid en radio-productie.
Deze cursussen zijn voor de kinderen
onmisbaar. Zij maken in deze lessen
prachtige ontwikkelingen door en wij
kunnen via deze lessen het kind
observeren en kijken waar het
problemen mee heeft.
We kunnen per creatieve workshop en
per semester 20 leerlingen plaatsen.
Deze cursussen dienen om hun
zelfvertrouwen te vergroten, hun
angsten te overwinnen en hun
creativiteit te stimuleren.
Bij de semesterafsluitingen tonen de kinderen wat zij gemaakt en/of geleerd
hebben aan hun ouders en alle andere genodigden.

Diverse (groeps)activiteiten
Er is ook een programma met diverse
activiteiten om bij de kinderen
vertrouwen en vriendschap te
ontwikkelen. In het jaarlijkse
programma waren weer opgenomen
speltoernooien, een sportdag,
talentenmiddagen waarbij een ieder
iets mocht voordragen en was er een
viering van verjaardagen.
Samenvatting van diverse activiteiten:
De lokale gemeente Wanchaq organiseerde een expo waarbij Yachay Wasi
werd uitgenodigd om haar werk te laten zien.
De kinderen die deelnamen aan de teken-, theater- en muzieklessen
presenteerden zich. Zij krijgen door een dergelijke presentatie waardering,
kans om een andere kant van zichzelf
te laten zien en daardoor groeit hun
zelfvertrouwen.
Twee keer per jaar staat er een
spelletjesmiddag op het programma.
Er zijn onderdelen waarbij wiskundige
kennis vereist is, maar ook taal komt
aan de orde. Met veel enthousiasme
en doorzettingsvermogen zetten de
teams zich in.
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De dag van de talenten wordt ieder
semester georganiseerd door het team
en de kinderen.
Zij kiezen zelf de thema’s, er is ruimte
voor zang, dans, voordragen van
gedichten en diverse presentaties. Een
vrolijke middag met veel talenten.
Voor het 4e jaar op rij is er een sponsorrun
georganiseerd. De gemeente gaf toestemming en
sponsorde de kinderen met een t-shirt en
frisdrank.
De kinderen en
teamleden van
Yachay Wasi
verworven 2.300
soles (657 euro)
bij deze run. Dit
kwam ten
goede aan de
materialen t.b.v. de bijscholingsklassen.
In juli organiseerden de jongeren i.s.m. het team van Yachay Wasi een
‘parillada’, een straat BBQ. De opbrengst was geweldig, 3.150 soles (875
euro).
Er werd een wedstrijd georganiseerd ‘wie maakt het lekkerste dessert’. Het
bevorderen van samenwerken, delen en elkaar helpen komt hierbij aan de
orde. De leraren worden met hun leerlingen namelijk in teams verdeeld en er
was een echte jury.
De ‘pop-up bios’ in het studiecentrum werd drie keer georganiseerd. Na de
filmvertoning was er een debat en
gelegenheid tot napraten. Menig
bezoeker gaat nooit naar de bioscoop
of kijkt een film met een boodschap.
Er ontstonden interessante
gesprekken.
Beide semesters werden afgesloten
met een traditionele ‘clausura’. De
kinderen tonen hun werken aan de
bezoekende ouders, andere
familieleden en vrienden.
De vakanties worden vrolijk ingeluid.
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Workshops
In ons programma worden ieder jaar weer diverse workshops opgenomen. De
psychologe verzorgt workshops die bijdragen aan de sociale en persoonlijke
ontwikkeling van de kinderen en jongeren.
Geregeld blijkt dat er thuis nergens over gepraat wordt of dat er allerlei
taboes heersen. Kinderen hebben vaak ook alleen het voorbeeld van thuis,
waar zij nog al eens te maken krijgen met huiselijk geweld, alcoholmisbruik
en verbale mishandeling. Een aantal thema’s herhalen wij ieder jaar omdat
ze enorm belangrijk zijn voor onze doelgroep en er steeds weer nieuwe
deelnemers zijn. Solidariteit, seksualiteit en hygiëne staan altijd op het
programma.
Dit jaar ging er speciale aandacht uit
naar de wereldwijde campagne tegen
geweld, met name de vrouw is in Peru
regelmatig een slachtoffer hiervan. Het
blijft een onderwerp waar veelvoudig
over gesproken dient te worden.
Hierdoor dragen we bij aan
bewustwording en reflectie. Geweld
mag niet plaats vinden.
De psychologe werkt ook samen met ouders/verzorgers en kind als er zich
thuis problemen voordoen.
In het 1e semester heeft de psychologe 31 kinderen persoonlijk begeleidt en
in het 2e semester 41 kinderen. De meest voorgelegde problemen zijn
gedragsproblemen, emotionele problemen, liegen, internetverslaving/
videogames, slechte schoolresultaten, pesten, problemen door thuissituaties
als scheidingen, geweld en verwaarlozing. Er werd advies gegeven aan de
ouders hoe hier mee om te gaan.

Ouderavonden
We organiseerden twee ouderavonden, met een gemiddelde opkomst van 25
personen.
Tijdens de ouderavonden vertellen de leraren hoe het met de kinderen gaat.
Er is ruimte voor vragen en het wisselen van gedachten tussen het personeel
van Yachay Wasi en de ouders en/of verzorgers.

Jongerengroep ‘Expresiones Inmenszas’
De jongerengroep binnen ons
studiecentrum Yachay Wasi heeft zich op
diverse fronten ingezet. Zij toonde haar
werk tijdens de expo van Wanchaq.
Bij de diverse activiteiten binnen het
studiecentrum dragen zij hun steentje bij
aan de organisatie en uitvoering. Zij zijn
een mooi voorbeeld voor de jonge
deelnemers aan het programma.
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5. Evaluatie Inmenszo Peru
Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi:
Eliana Ponce heeft nu 3 jaar de leiding in het studiecentrum. Zij draagt de
verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke programma, net als de jaren er
voor. De programma opbouw en de ondersteuning via de psychologische als
wel de creatieve workshops komen de deelnemende kinderen zeer ten goede.
Zoals al eerder duidelijk werd heeft Eliana wel moeite met het managen van
het gehele project. Naast de dagelijkse uitvoering wil Eliana kijken hoe zij
Yachay Wasi onafhankelijker kan maken. Er zal een financiële zelfstandigheid
gecreëerd moeten worden om het voortbestaan van het project te
garanderen.
Er wordt met diverse lokale partijen
samen gewerkt, hierdoor ontstaan
meer gezamenlijke activiteiten. De
stichting LAFF (Peruaans-Engels)
ondersteunt Eliana en haar team ook
bij een aantal activiteiten gericht op
(lokale) fondswerving.
In 2017 moet blijken welke vruchten
de diverse samenwerkingen afwerpen.

Inkomsten in Peru:
De laatste jaren besteden we samen met het team veel aandacht aan het
ingewikkelde vraagstuk ‘hoe meer inkomsten in Peru te genereren?’ We
bespraken ook begin van het jaar weer de mogelijkheden.
Onze doelstelling blijft hetzelfde: 30% van de inkomsten in Peru genereren.
Resultaat:
Maandelijkse bijdragen via ouders/verzorgers: 12.000 Peruaanse soles
Activiteiten: 8.500 Peruaanse soles
Dit zorgt voor een bedrag van totaal:
S/. 20.500,00 (5.700,00 euro).
Dus rond de 13% van het budget, dit is
echter nog ruim onder de beoogde 30%.
Het achterblijven van de inkomsten in
Peru is met Eliana Ponce besproken.
Een deel zit in het teruglopend aantal
deelnemers. Anderzijds worden er
minder gelden geworven via de
activiteiten dan beoogd in ons plan.
Dit blijft dus een lastig punt.
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6. Pr en Publiciteit
De Stadstafel
In haar stad Gorinchem organiseerde
Anika van der Kevie samen met
Susan Schuddeboom (Omnia College)
‘De Stadstafel’.
Honderd mensen dineerden buiten
aan een lange tafel. Zij brachten hun
eigen bestek, servies en glas mee in
het kader van een duurzame
economie.
De opbrengst van 1.050,00 euro ging dit jaar naar Yachay Wasi.

Fondsen en stichtingen
Er zijn diverse fondsen en stichtingen die het werk van Inmenszo al jaren
ondersteunen. Mede dankzij deze constante bijdragen kan het team van ons
studiecentrum Yachay Wasi haar werkzaamheden uitvoeren.
Onze speciale dank gaat uit naar hen die dit allemaal mogelijk maken. In het
bijzonder benoemen wij deze keer onze fijne
samenwerking in de afgelopen jaren met de
MariaMarina Foundation uit Liechtenstein!

Kranten
Alle acties en evenementen werden gepubliceerd door onze stad- en
streekkranten.

Social Media
Inmenszo is te volgen via haar eigen website: www.inmenszo.com. Maar ook
via Facebook (Inmenszo Stichting) kunt u de laatste ontwikkelingen volgen.
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7. Evaluatie Inmenszo Nederland
De lijn die is uitgezet tot verdere verzelfstandiging van het project zoals in
de afgelopen jaren en eventuele overname in Peru blijft. Dit past, zoals
bekend, bij de visie van Inmenszo omdat wij willen dat de Peruanen zelf
verantwoordelijkheid nemen en het project verzelfstandigen, ook qua
inkomsten. Daarnaast is Inmenszo ervan overtuigd dat samenwerking de
draagkracht vergroot, zorgt voor verandering van mentaliteit,
(overhead)kosten terugdringt en duurzaamheid van het project bevordert.
In 2016 is er nauw samengewerkt met de lokale overheid en diverse
stichtingen. In 2017 zal er d.m.v. een samenwerkingsverband met de
Stichting LAFF (Peruaans-Engelse Stichting) worden gewerkt aan uitbreiding
van de lokale (en inkomsten genererende) activiteiten.
Het beleid als wel de fondswerving komen nog steeds voor rekening van
Anika van der Kevie. Zij ondersteunt Eliana met het management van het
project, als wel de inkomsten.
In 2016 werd in Nederland een bedrag van 25.292,00 euro geworven.
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8. Vooruitblik 2017
Het jaar 2016 was een heel bijzonder jaar in Peru. Vanaf 15 maart 2016
mogen de Peruanen vrij reizen buiten hun land, zonder visum. Jarenlang was
het behoorlijk moeilijk om een visum aan te vragen voor een bezoek aan
Europa of de V.S. Maar nu ging er dan toch een grote wens in vervulling. De
reislustige, nieuwsgierige Peruaan kreeg vrij baan.
Voor velen blijft het echter toch
onmogelijk om zo’n reis te bekostigen.
Maar wat een voorrecht als wij in
Gorinchem een oud-collega mogen
ontvangen en vervolgens twee
(ex)studenten van de groep Inmenszo.
Duik het verleden in, begin 2006, Anika
arriveert in Cusco.
Zij begint met huiswerkbegeleiding in
een jongensweeshuis.
En nu zijn twee van de jongens, die
toen dachten geen enkel vooruitzicht te hebben op een goede toekomst, hun
dromen aan het verwezenlijken.
Er kan veel veranderen. Op onderwijs gebied zijn ze er nog lang niet in Peru,
maar de ontwikkelingen volgen elkaar op. Menigeen van onze deelnemers
aan onze ondersteunende onderwijsprogramma’s is aan het studeren, aan
het werk en/of heeft een eigen gezin.
Tijd om los te laten, om te vertrouwen op de toekomst, om te geloven in de
vooruitgang. Voor elke inwoner van Peru. De wonden zijn soms nog groot, de
verschillen enorm, de uitdagingen omvangrijk, maar de Peruaanse collega’s
en alle deelnemers van kind tot puber en jongvolwassene toonden zich
afgelopen jaren strijdvaardig. Tijd voor hen om in 2017 op eigen benen te
staan en zelf hun verdere toekomst uit te stippelen!
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