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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. De stichting werkt samen met lokale
organisaties en gaat uit van de kracht, kwaliteiten en ervaringen van de mensen zelf.
Ondernemerschap, toegang tot microkredieten, spaarsystemen en opleidingen zijn hierbij
sleutelwoorden.
Inleiding
In deze elfde nieuwsbrief aandacht voor ons
werk in Peru en de activiteiten in Nederland.

markten in dorpen in de regio te vinden,
hiervoor uitgenodigd door de regionale
president, om het project te promoten en
kandidaten te werven.

Peru
‘All Inclusive: Sociaal en Ondernemend’
In augustus 2013 is het tweejarig project ‘All
Inclusive: Sociaal en Ondernemend’ van start
gegaan. Het doel van dit project is mensen met
een lichamelijke handicap ondersteunen zodat
zij zelf een inkomen kunnen verwerven door
zelfstandig ondernemerschap of het vinden van
een baan.
Stichting Onbegrensd Ondernemen heeft
samen met EMSOLAM, haar lokale
partnerorganisatie in Peru, de financiële
middelen bij elkaar weten te krijgen om dit
project van start te laten gaan. Met trots
vermelden we dat dankzij EMSOLAM de inbreng
vanuit Peru voor dit project 27% van de
projectbegroting bedraagt. Vanuit Nederland
wordt het project ondersteund door donaties
van Impulsis, Rabo Share4More,
Kringsloopwinkel Re-Sell, Lions Ypenveen,
Haëlla Stichting, het Protestants Steunfonds,
kringloopwinkel De Recycling en diverse
particuliere bijdragen. Voor het tweede
projectjaar is de begroting bijna rond, er rest
nog een bedrag van 3000 euro!

Werven van kandidaten op markt in Chongoyape

In totaal hebben 86 mensen met een handicap
zich aangemeld voor het project waarvan er 62
geselecteerd zijn en ingedeeld in 2 trajecten:
het arbeidsmarktbemiddelingstraject en het
zelfstandig ondernemerstraject op maat.
Arbeidsmarktbemiddelingstraject:
bedrijven matchen met deelnemers
De 30 deelnemers die deelnemen aan het
arbeidsmarktbemiddelingstraject krijgen
begeleiding bij het zoeken naar werk en bij het
opstellen van een persoonlijk profiel dat
gebruikt wordt bij het matchen met bedrijven.
Door middel van workshops als ‘kennis, houding
& vaardigheden’, curriculum vitae, motivatiebrief schrijven en gesprekstechnieken worden
kennis en vaardigheden versterkt.

Helpt u mee de laatste 3000 euro
bij elkaar te krijgen?
De werving
EMSOLAM maakte voor de werving gebruik van
haar uitgebreide netwerk. Zij organiseerde
diverse voorlichtingsbijeenkomsten in de regio
waar gemiddeld 150 mensen op af kwamen.
Op radio en televisie waren reclamespotjes te
horen en te zien met informatie over het
project. Ook was EMSOLAM op verschillende

EMSOLAM heeft gesprekken gevoerd met 15
geïnteresseerde bedrijven. Vier van deze
bedrijven hebben deelnemers uitgenodigd voor
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een sollicitatiegesprek. Het resultaat: 4
deelnemers hebben een arbeidscontract
aangeboden gekregen en zijn met succes en
naar volle tevredenheid aan het werk!

• Individuele begeleiding tijdens en na de
training bij marktonderzoek, het opstellen van
ondernemersplannen, het verwezenlijken van
de vooraf opgestelde doelen en het
formaliseren van de onderneming.
Enkele deelnemers van het ondernemerstraject:

Twee deelnemers van het arbeidsmarktbemiddelingstraject:

Eulalia
Eulalia is straatverkoopster.

May Romero
Mae is aan het werk bij INEI: het Nationaal
Instituut voor Statistiek en Informatie.

Eulalia

Producten: Traditionele streekproducten als
gebak, stroop, jam en bananenchips.
Ambitie: Wil een tweede vitrine aanschaffen en
haar assortiment uitbreiden.
Nodig: Kapitaal voor vitrine en inkoop nieuwe
producten
Werktijden: 7.00 uur tot 20.00 uur

May met haar werkgever

Jorge Rodrigues
Jorge heeft een arbeidscontract bij OMAPED,
Het lokale informatieloket voor mensen met een
handicap.

Jara
Jara is schoenmaker. Hij heeft een kleine
werkplaats op de markt met een vaste
klantenkring.

Jorge op zijn werkplek

Eén bedrijf treedt op als ambassadeur voor
andere bedrijven om arbeidsmarktparticipatie
van mensen met een handicap te stimuleren.
Zij laten zien dat dromen uit kunnen komen en
verandering mogelijk is.
Jara in zijn werkplaats

Zelfstandig ondernemerschap op maat
32 deelnemers zijn gestart met het traject
zelfstandig ondernemerschap. De begeleiding
van dit traject wordt verzorgd door Expertia,
een consultancy en trainingsbureau voor het
midden- en kleinbedrijf.
Het ondernemerstraject bestaat uit:
• Een training zelfstandig ondernemerschap op
maat met onderwerpen als marktonderzoek,
ondernemersplan, boekhouding en
klantvriendelijkheid.

Producten: Reparatie van schoenen en
fabricage van orthopedische zolen.
Ambitie: Wil orthopedische schoenen leren
maken.
Nodig: Kapitaal om machines aan te schaffen
voor de productie van orthopedische schoenen.
Nieuwe locatie ivm renovatie van de markt
waardoor zijn werkplaats opgeheven gaat
worden.
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Toribia
Toribia is naaister. Zij heeft een werkatelier in
haar woonkamer.

gebracht en voorstellen voor oplossingen
geformuleerd. Dit document wordt als lobby
document ingezet.
EMSOLAM in gesprek met bedrijven,
organisaties en autoriteiten
EMSOLAM organiseerde diverse forums,
debatten en ronde tafel gesprekken voor
bedrijven, organisaties en autoriteiten over het
recht op sociale en economische deelname voor
mensen met een handicap. Tijdens deze
bijeenkomsten, waar gemiddeld 135 mensen op
af kwamen, werd onder andere aandacht
gevraagd voor het naleven van de wet die
bepaalt dat 3% tot 5% van de werknemers,
mensen met een handicap zijn.
Protest EMSOLAM succesvol: eindelijk
rolstoeltoegankelijke gebouwen!
Volgens de Peruaanse wet moeten publieke en
overheidsgebouwen rolstoeltoegankelijk zijn.
EMSOLAM heeft een bankrekening bij El Banco
Continental in Chiclayo. Max en Jannett van
EMSOLAM konden daar echter niet naar binnen
met hun rolstoel. EMSOLAM heeft daarom in
november 2011 protest aangetekend bij de
bank en dankzij hun aanhoudendheid is de
bank sinds december 2013 rolstoeltoegankelijk.
Ook het commerciële centrum 'Centro
Comercial Real Plaza' bleek niet
rolstoeltoegankelijk. Na protest van EMSOLAM
zijn de paaltjes weggehaald en is de entree nu
ook toegankelijk voor rolstoelers.

Toribia in haar werkatelier

Producten: Dameskleding en feestkleding.
Ambitie: Meer opdrachten verwerven.
Nodig: Kapitaal voor een nieuwe naaimachine
en attributen zoals een paspop.
Ricardo
Ricardo is elektricien. Hij repareert apparatuur
vanuit huis.

Ricardo aan het werk in zijn werkplaats

Producten: Reparatie van elektronica.
Daarnaast vult hij zijn inkomsten aan met het
maken van kopieën en de verkoop van bier.
Ambitie: Verhuren van internetcabines.
Nodig: Kapitaal voor apparatuur en ruimte

De nieuwe rolstoelopgang van de bank

Een uitgebreide fotorapportage van het 1ste
projectjaar van het project ‘All Inclusive’ staat
op onze website.

Werkbezoek aan Peru
In maart brachten Ysabel Perez, voorzitter van
Onbegrensd Ondernemen, en Cisca Beckers,
projectcoördinator, een werkbezoek aan Peru.
Tijdens dit werkbezoek zijn gesprekken met de
regionale overheid gevoerd. Onderwerpen van
gesprek waren: disability op de politieke
agenda; wat kan de regionale overheid doen
voor deelnemers van het project in het kader
van naleving van de wet én behoud van
bruikleen van het kantoor van de regionale
overheid door EMSOLAM.

EMSOLAM bundelt krachten voor de
rechten van gehandicapten
In het kader van de verkiezingen najaar 2014
heeft EMSOLAM een aantal activiteiten
uitgevoerd samen met belangenorganisaties om
disability op de politieke agenda te zetten en
draagvlak voor het project te creëren. Ze
hebben samen de meest nijpende problemen,
oorzaken en effecten die mensen met een
handicap in hun dagelijks leven ervaren in kaart
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In gesprek met de vice president van de regio
Loes Keijsers, secretaris van O2, op tuinfair van
Lionsclub Ypenveen mei 2014

Ysabel Perez ontvangt onderscheiding
Ysabel ontving in april een onderscheiding van
de Beroepsvereniging van Sociologen in
Lambayeque. Ze kreeg
de onderscheiding voor
haar inzet en vermogen
als sociologe via internationale samenwerking
een bijdrage te leveren
aan de Peruaanse
samenleving. Ysabel:
“Deze onderscheiding is
een hele eer en ik bedank alle betrokkenen”.

Kringloopwinkels steunen All Inclusive
Kringloopwinkels Re-Sell en De Recycling uit ’s
Gravenzande hebben Onbegrensd Ondernemen
een bijdrage gegeven voor het project ‘All
Inclusive’ van respectievelijk 3000 euro en
1250 euro. Beide winkels worden gerund door
vrijwilligers. De bestuursleden van Onbegrensd
Ondernemen waren onder de indruk van hun
betrokkenheid bij projecten in zowel binnen als
buitenland. Voor hen geldt: delen in wat we
hier hebben en de wereld op deze manier een
beetje beter te maken. Hartelijk dank voor deze
betrokkenheid!

Ysabel, voorzitter O2

Lions actie in Peru voor All Inclusive
Lions Club Chiclayo –
Peru ondersteunt het
werk van EMSOLAM.
Zij hebben tezamen
een loterij georganiseerd en daarmee
geld binnen weten te
halen voor het project
'All Inclusive'.
De hoofdprijs die
beschikbaar werd
gesteld was een grote
zak rijst.

Fototentoonstelling
De bannertentoonstelling ’Leven en werken met
een handicap in Peru’ is nog steeds voor
uitlening beschikbaar. Wij vragen géén huur,
maar vervoer en verzekering zijn voor kosten
van lener.
Heeft u belangstelling voor het plaatsen van
deze fototentoonstelling? Stuur ons dan uw
verzoek per email.
Donaties
Wilt u Onbegrensd Ondernemen steunen? Dat
kan. Door donateur te worden en maandelijks
een bedrag over te maken steunt u het werk
van de stichting. Ook een eenmalige donatie is
uiteraard welkom. Als donateur wordt u op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
U kunt uw donatie overmaken op Rabobank:
1034.07.979 t.n.v. stichting Onbegrensd
Ondernemen in Den Haag, of door online te
doneren op onze website via iDeal. De stichting
heeft de ANBI status, waardoor donaties onder
bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

EMSOLAM en Lions Club

Nederland
Steun van Lions Club Ypenveen
Onbegrensd Ondernemen is gekozen door Lions
Club Ypenveen als goede doelenorganisatie. De
Lions organiseerden diverse activiteiten
gespreid over het jaar 2013 en 2014. Tijdens
de bijeenkomst van de Lions Club Ypenveen
eind vorig jaar is een cheque van 2500 euro
overhandigd aan onze stichting. Het bedrag is
besteed aan het verzelfstandigen van de
leerwerkplaatsen en er is een computer met
extra groot scherm aangeschaft voor
bestuursleden en vrijwilligers van EMSOLAM
waaronder vice voorzitter Max Anaya, die een
visuele beperking hebben.

Stichting Onbegrensd Ondernemen
KvK-nr. 27306819
Rabobank: 1034.07.979
Contactpersoon: Ysabel Perez (voorzitter)
Postbus 26083 2502 GB Den Haag
Tel. 0645069011
info@onbegrensdondernemen.nl
www.onbegrensdondernemen.nl
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