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Inleiding 
 

Vanaf 2006 is Stichting Inmenszo actief in Cusco, Peru. Oprichtster Anika van der 
Kevie maakte jarenlang het verschil voor honderden kinderen en jongeren via 
haar studiebeurs-programma, buitenschoolse activiteiten, studiecentrum Yachay 
Wasi en ondersteuning in aanloop naar werk. Vanaf 2014 maakt Anika vanuit 
Nederland nog steeds het verschil, nu wel op kleinere schaal, maar elk verschil 
telt.  

Peru is helaas nog steeds onderhevig aan corruptie, instabiliteit, wanbeleid, 
discriminatie en een ontzettend slecht onderwijsbeleid. Daar kwam in 2020 de 
vreselijke situatie met het Covid-19 virus bovenop.  

Veel kinderen en jongeren die nog bekend zijn vanuit de voorgaande projecten, 
kwamen in een sociaal-economische crisis. Stichting Inmenszo zal hen 
ondersteunen waar mogelijk, om hier doorheen te komen. Daarnaast steunt 
Inmenszo jaarlijks activiteiten gerelateerd aan onderwijs en buitenschoolse 
opvang en activiteiten. Waar nodig worden medische kosten betaald.  

Inmenszo wil graag het verschil blijven maken, tenslotte kunnen we het leven 
niet veranderen, maar iemands leven wel. 

Visie 
 
Kinderen en jongeren in Peru in achterstandsposities, maken alleen een goede 
kans in de Peruaanse samenleving als ze daarbij sociale en educatieve hulp 
ontvangen. Het is onze overtuiging dat deze hulp niet alleen moet bestaan uit een 
toereikende studie-ondersteuning maar ook uit een intensieve persoonlijke 
begeleiding.  
 

Missie 
 

Inmenszo investeert in kansarme kinderen en jongeren, in Cusco en omgeving.  
Wij streven na dat ook deze kinderen en jongeren een onafhankelijk, zelfstandig, 
menswaardig bestaan in de Peruaanse samenleving zullen krijgen.  

Wij willen dat deze groep kansen krijgt om uit hun benadeelde rol te komen en 
op eigen kracht in het dagelijks leven kan functioneren. Veel aandacht gaat naar 
de persoonlijke ontwikkeling van deze doelgroep.  

Wij ondersteunen de doelgroep ongeacht hun sekse, geaardheid, afkomst, geloof 
of politieke overtuiging.   



 

 
 

 4 

Doelstellingen 
 
Algemene doelstelling van Inmenszo zoals vermeld in de statuten: 
 
“Het ondersteunen van (kleinschalige) projecten in Peru, in het bijzonder in 
Cusco, op het gebied van onderwijs, verdere scholing en ontwikkeling, 
gezondheidszorg en sociale voorzieningen.” 
 
Inmenszo ondersteunt jongeren, in Cusco en omgeving, die achtergesteld zijn op 
basis van sociaaleconomische situatie of etnische achtergronden, met als doel de 
jongeren in staat te stellen onder betere voorwaarden op de arbeidsmarkt te 
integreren en hun besef van rechten en plichten, alsmede hun participatie op 
sociaal vlak te vergroten. 

Concrete doelen voor Inmenszo in de komende 4 jaren zijn: 

1. Ondersteuning bij leergeld  

2. Bijdragen noodzakelijke medische kosten  

3. Bijdragen kosten kinderen alleenstaande jonge moeders en/of gezin 

zonder inkomen 

Strategie 
 

Het bestuur van Inmenszo overlegt vier keer per jaar over de bijdragen aan 
projecten en jongeren in Peru. Anika van der Kevie inventariseert, adviseert, 
controleert en coördineert inzake bijdragen en projectkeuzes. Zij onderhoudt de 
contacten met de relaties in Peru.  

Door de jarenlange ervaring en expertise levert Inmenszo een bijdrage in de 
huidige ontwikkelingen.  

Evaluatie 

Op regelmatige basis evalueert Anika met haar contacten in Peru. Zij brengt in 
kaart hoe het met een ieder gaat en verzorgt in Nederland de nieuwsbrief, 
jaarverslag en website. Deze werkzaamheden zijn onbezoldigd. 

Bestuur Inmenszo 
 
Anika van der Kevie – voorzitter 
 
Martin van Geffen – secretaris 
 
Esmée van Geffen - penningmeester 


