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Onbegrensd Ondernemen is een onafhankelijke stichting die concrete activiteiten
onderneemt om de economische en maatschappelijke positie van mensen met een
lichamelijke handicap te verbeteren in Peru. Wij werken samen met lokale
organisaties en gaan uit van de kracht, kwaliteiten en ervaringen van de mensen zelf.
Ondernemerschap, trainingen op maat en lobbyen zijn hierbij sleutelwoorden.
2017 in het kort
In deze nieuwsbrief aandacht voor de
gevolgen van het noodweer door El Niño in
Peru en hoe, dankzij uw bijdrage aan onze
noodhulpactie, een aantal getroffenen zijn
geholpen. Daarnaast informatie over de
vaktrainingen die gestart zijn en de
fondsenwerving voor het nieuwe project van
Emsolam: Onbegrensde Participatie.

getroffen participanten kunnen
ondersteunen met de hoognodige reparaties
aan hun huizen die vaak tevens
werkplaatsen zijn. Zoals de huizen van
Luchita en Jacinto.
Het huis van klei en riet van Jacinto, waar
hij ook zijn schoenreparatie werkplaats
heeft, stond op het punt van instorten. Zijn
huis is verstevigd en van een nieuw dak
voorzien.

Noodhulpactie € 1500 opgebracht
Hartelijk dank daarvoor!
Begin dit jaar werd Peru geteisterd door
noodweer veroorzaakt door El Niño.
Huizen werden verwoest of zwaar
beschadigd, wegen onbegaanbaar en prijzen
voor levensmiddelen stegen.
Mensen met een beperking zijn harder
getroffen juist vanwege hun handicap. Ze
raakten nog meer geïsoleerd en werden
bedreigd in hun levensonderhoud.

Het huis van Jacinto wordt gestut

Materialen voor het nieuwe dak van Jacinto’s huis

Emsolam, familie en vrienden zijn direct in
actie gekomen en hebben hulp aangeboden.

Jacinto:
‘Nu hebben mijn kinderen en
ik weer een dak boven ons hoofd
en kan ik weer aan het werk in
mijn schoenreparatie werkplaats.’

Met het geld, opgehaald door de
noodhulpactie, hebben we een aantal

Zie ook onze fotorapportage op:
http://onbegrensdondernemen.nl

Ernstige lekkages in het huis en de kapsalon van Luchita
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De wederopbouw van de regio, waaronder
het herstellen van de zwaar beschadigde
infrastructuur, zal volgens de Peruaanse
overheid 2 à 3 jaar gaan duren.
Mocht u alsnog een bijdrage willen leveren
dan is uw donatie welkom.

Trainingen Computer en Patisserie
De training Schoenmaken die dit jaar
gepland stond is helaas door het noodweer
komen te vervallen. EMSOLAM heeft bij haar
achterban gepeild waar de meeste behoefte
aan is. Er bleek vooral behoefte aan een
training computervaardigheden te zijn.
Niet iedereen heeft een computer en deze
vaardigheden zijn steeds vaker een vereiste
bij het vinden van een baan. Daarnaast
bleek er behoefte aan een training
Patisserie zodat ondernemers rondom de
feestdagen voor wat extra inkomsten
kunnen zorgen. In overleg met ons heeft
EMSOLAM besloten de training
Schoenmaken te vervangen voor deze twee
trainingen.

Emsolam spreekt met premier van Peru
Emsolam heeft zitting genomen in de
Wederopbouw Commissie van de Regionale
Overheid als adviseur met betrekking tot
inclusief beleid. Vertegenwoordigers van
Emsolam hebben deelgenomen aan een
internationaal seminar in Lima over de
impact op de samenleving van El Niño.
Tijdens dit seminar hebben ze met de
premier van Peru gesproken over inclusief
beleid en het proces van de wederopbouw.

Met dank aan het Protestants

Training Kledingmaken
De training Kleidingmaken is in november
van start gegaan. Zowel vrouwen als
mannen met een handicap deden mee aan
deze training. De deelnemers leerden de
basisprincipes van kledingontwerpen, maat
opnemen en patroontekenen.

Steunfonds voor haar bijdrage aan
deze trainingen!

Deelnemers trainingen
Señora Toribia (in rolstoel) geeft uitleg

Project ‘Onbegrensde Participatie’
De fondsenwerving voor het nieuwe project
van 2018 is gestart. Inmiddels is de eerste
bijdrage binnen!

De training werd gegeven door señora
Toribia, een van de participanten van het
project All Inclusive. Zij heeft inmiddels
diverse modeshows met haar producten
(sport- en feestkleding) op haar naam staan
en fungeert nu als rolmodel.

Haëlla St. ondersteunt
‘Onbegrensde Participatie’ met
€ 2500!
Het project ‘Onbegrensde Participatie’
richt zich op het toegankelijk maken van
gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt
en infrastructuur voor mensen met een
handicap zodat zij volwaardig deel kunnen
nemen aan de samenleving.

Training computervaardigheden
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Dit willen wij bereiken door:






Namens Emsolam &
Onbegrensd Ondernemen

mensen met een handicap vaardigheden
leren om zelfstandig belemmeringen die
zij ondervinden in het dagelijkse leven
aan te kaarten;
gehandicapten-zelforganisaties sterker
maken en in staat stellen om
gezamenlijk voor hun rechten op te
komen;
inclusief beleid stimuleren door allianties
aan te gaan met overheden, bedrijven
en maatschappelijke organisaties.

wensen wij u

Fijne Feestdagen
en een
Gezond 2018

Met uw gift steunt u
participatie van
gehandicapten en geeft u
hen een stem!
Uitbreiding vrijwilligers Emsolam
Een aantal participanten van het project ‘All
Inclusive’ heeft zich aangemeld als
vrijwilliger voor Emsolam. Ze helpen met
het organiseren van lokale markten voor
ondernemers, het ontwikkelen van
bewustwordingsactiviteiten en doen mee
met de projectactiviteiten.

Producten Patisserie training

Donaties
Wilt u kansen creëren voor mensen met een
handicap? Dat kan. Door donateur te
worden en eenmalig of maandelijks een
bedrag over te maken steunt u het werk van
Onbegrensd Ondernemen. Als donateur
wordt u op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.
U kunt uw donatie overmaken op Rabobank:
NL05 RABO 0103 4079 79 t.n.v. stichting
Onbegrensd Ondernemen in Den Haag. De
stichting heeft de ANBI status, waardoor
donaties onder bepaalde voorwaarden
fiscaal aftrekbaar zijn.

Vrijwilligersbijeenkomst bij Emsolam

Jaarverslag
Het jaarverslag over 2016 is te vinden op
onze website.

Stichting Onbegrensd Ondernemen
KvK-nr. 27306819
Rabobank: NL05 RABO 0103 4079 79
Contactpersoon: Cisca Beckers (voorzitter)
Tel. 0638349343
info@onbegrensdondernemen.nl
www.onbegrensdondernemen.nl

Website Onbegrensd Ondernemen
Paula Endeveld heeft ons geholpen met het
bouwen van een nieuwe website. Informatie
is makkelijker te vinden en de website heeft
een frisse uitstraling. Dank je wel Paula!
Kijk op www.onbegrensdondernemen.nl en
laat ons weten wat u ervan vindt.
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