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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,
toegang
tot
microkrediet
en
opleidingen
zijn
hierbij
sleutelwoorden.
Inleiding
In deze nieuwsbrief aandacht voor het jaar
2016, waarin onze partner Emsolam een
vervolg gaf aan het inmiddels afgeronde
project ‘All Inclusive: Sociaal en
Ondernemend’ en voorbereidingen trof voor
nieuwe activiteiten en een nieuw project.
Allereerst informatie over de praktijktrainingen kleding- en schoenmaken die al
in januari 2017 beginnen, vervolgens
worden de contouren beschreven van ons
nieuwe project ‘Onbegrensde Participatie’
dat halverwege 2017 hopelijk van start zal
gaan evenals de activiteiten die Emsolam
heeft georganiseerd om draagvlak voor dit
project te creëren. Verder komen
participanten van het project ‘All Inclusive’
aan het woord. Zij vertellen en laten zien
hoe het hen nu vergaat, een jaar na
afronding van dat project.
Tot slot wordt er kort melding gemaakt van
het werkbezoek van O2 aan Peru en het
jaarverslag 2015.

De deelnemers leren tijdens de
praktijktraining kleding maken de
basisprincipes van kleding ontwerpen
(inclusief maatnemen en patroontekenen)
en naaien. Vervolgens leren ze jurken,
broeken, jassen en blouses op maat
ontwerpen en maken.
De praktijktraining wordt gegeven door
señora Toribia, een van de participanten
van het eerdere project All Inclusive, die
inmiddels diverse modeshows met haar
producten (sport- en feestkleding) op haar
naam heeft staan en nu als rolmodel
fungeert als succesvolle ondernemer. Zij wil
graag haar kennis overdragen aan anderen.

Praktijktrainingen Kleding- en
Schoenmaken: jan t/m mrt 2017
Uit evaluatiegesprekken van eerdere
projecten is naar voren gekomen dat er
behoefte bestaat aan het volgen van
praktijktrainingen zoals het maken van
schoenen en/of kleding om zo het aanbod
van producten van bestaande eigen
bedrijfjes nog meer te variëren, of een
nieuwe eigen onderneming te beginnen en
zo meer inkomsten te genereren.

Señora Toribia

Tijdens de praktijktraining schoenmaken
leren deelnemers de basisvaardigheden van
het schoenmakersvak waaronder het
werken met pas-mallen voor diverse
modellen schoenen. Vervolgens leren ze
sneakers en sandalen ontwerpen en maken.

Een en ander is in 2016 goed voorbereid en
beide praktijktrainingen zullen van januari
t/m maart 2017 gegeven worden!
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De praktijktraining schoenmaken wordt
mogelijk gemaakt door de samenwerkingsovereenkomst van Emsolam met de SNI (de
brancheorganisatie in Peru voor midden- en
kleinbedrijf), en door de samenwerking met
Senati, de organisatie in Peru die technisch
onderwijs verzorgt en een vakleerkracht en
machines ter beschikking stelt.

“Wat kan ik met een gehandicaptenpas. Hoe vraag ik zo’n pas aan? Wat
heb ik daarvoor nodig?”
‘Ik heb polio en draag een beenbeugel. Ik schaam mij hiervoor en
vind het vreselijk een rok te dragen.
Het schooluniform is echter verplicht.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een
broek aan mag?”

Project ‘Onbegrensde Participatie’
Emsolam heeft een nieuw project
ontwikkeld: ‘Onbegrensde Participatie’ dat
halverwege 2017 van start zal gaan indien
er voldoende geld voor wordt geworven.
Dit project gaat zich richten op het
verbeteren van de publieke diensten in de
regio met als doel het bevorderen van de
maatschappelijke participatie van mensen
met een handicap.

“Waar kan ik informatie vinden over
arbeidsmarktprogramma's voor
mensen met een handicap.”
Versterken van belangenorganisaties
Het project richt zich daarnaast op het
versterken en formaliseren van belangenorganisaties voor mensen met een
handicap, zodat zij hun achterban kunnen
ondersteunen en gezamenlijk voor hun
rechten opkomen.
Ook worden strategische allianties
aangegaan met overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Er zal samen
gewerkt worden aan het uitvoeren van
concrete acties om belemmeringen, die de
participatie van mensen met een handicap
beïnvloeden, aan te pakken.
Draagvlak creëren
Als voorbereiding op het project heeft
Emsolam afgelopen jaar diverse draagvlak
activiteiten uitgevoerd. Allereerst hebben ze
de doelgroep en hun belangenorganisaties
gepeild en om input voor het project
gevraagd. Deze inbreng is meegenomen in
het projectvoorstel.
Daarnaast heeft Emsolam gesprekken
gevoerd met gemeente en ministeries
(Onderwijs, Werkgelegenheid, Gezondheidszorg en Infrastructuur & Transport) over de
(on)toegankelijkheid van de diverse
publieke diensten. Tijdens de gesprekken
hebben bestuurders toegezegd mee te
willen doen en mee te willen denken over
concrete oplossingen voor het toegankelijk
maken van de publieke diensten.

Jannet spreekt bedrijven aan als de toegang wordt
belemmerd door een hoge drempel. Dankzij haar actie
heeft de apotheek nu een hellingbaan.

Voor mensen met een handicap is toegang
tot publieke diensten als gezondheidszorg,
onderwijs, arbeidsmarkt en infrastructuur
niet vanzelfsprekend. Vaak komen mensen
hierdoor in een isolement terecht.
Coaches voor en door onze doelgroep
Tijdens dit project worden 25 mensen met
een handicap opgeleid tot coach. Zij gaan
mensen met een handicap en hun familieleden begeleiden bij het zelfstandig nemen
van stappen om belemmeringen die zij
ondervinden aan te kaarten en zo mogelijk
op te heffen. In oriënterende gesprekken
met mensen met een handicap over dit
onderwerp kwamen voorbeelden naar voren
als:
“Op mijn school is geen
gehandicapten toilet. Hoe zorg ik
ervoor dat deze er komt?”

Door een gift steunt u
maatschappelijke
participatie van
mensen met een
handicap!

“Ik moet apart voor mijn rolstoel
betalen als ik de bus neem. Hoe
kan ik hiertegen protesteren?”
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Nazorg voor participanten van ‘All
Inclusive: Sociaal en Ondernemend’
Weer 7 mensen naar werk bemiddeld!
Emsolam heeft afgelopen jaar nog eens 7
mensen naar werk bemiddeld en 3
participanten ondersteund bij het verlengen
van hun arbeidscontract. Arbeidsovereenkomsten bestaan veelal uit (een opeenvolging van) korte, bv 3-maands contracten.
Emsolam is regelmatig in overleg met deze
organisaties om de contracten om te zetten
in bijvoorbeeld jaarcontracten.

moment heb ik mij ingeschreven voor een
callcenter cursus. Dit wil ik ernaast gaan
doen om meer inkomsten te hebben. Ik heb
namelijk schoolgaande kinderen.”

Jacinto en Max (voorzitter van Emsolam)

Vilma werkt bij
Omaped, een
gemeentelijk
informatiecentrum voor
mensen met een
handicap. Haar
contract is
wederom met 3
maanden
verlengd.

Of Olinka, kapster. Vorig jaar droomde zij
nog van een kleine kapsalon in het centrum
van de stad. Sinds enkele maanden heeft zij
een ruimte gevonden en is hier begonnen.
In het centrum heeft ze nu al meer clientèle
dan dat ze in haar ‘thuis-salon’ had.

Cecilio werkt nu als leerkracht in het basisonderwijs

Olinka in haar nieuwe kapsalon in het centrum

Ondernemers meer zelfvertrouwen
Emsolam heeft afgelopen jaar regelmatig
contact gehouden met de participanten van
het ondernemerstraject en waar nodig
advies gegeven. Zij zien dat de
ondernemers zelfbewuster zijn en meer
zelfvertrouwen hebben.
Bijvoorbeeld Jacinto, die tassen en schoenen
repareert:
“Mijn zoontjes hebben de reclamefolders,
die ik zelf tijdens het project gemaakt heb,
uitgedeeld. Hierdoor is mijn clientèle
gestegen. Ook heb ik een patisserie cursus
gevolgd. Dit ga ik aan mijn dochter leren
zodat zij deze producten na schooltijd in
mijn werkplaats kan verkopen. Op dit

Erkenning overhandigd
Tijdens een bijeenkomst over arbeidsmarktparticipatie van mensen met een handicap
waar participanten van het project All
Inclusive en afgevaardigden van
overheidsinstellingen en het bedrijfsleven
aanwezig waren, heeft Onbegrensd
Ondernemen een erkenning ‘reconocimiento’ - aan Emsolam uitgereikt
voor hun uitstekende werk en de geweldige
resultaten van het project All Inclusive:
Sociaal en Ondernemend’.
Omgekeerd kreeg Onbegrensd Ondernemen
een erkenning overhandigd van Emsolam
als dank voor ons advies, ondersteuning,
samenwerking en vertrouwen.
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Jaarverslag
Het jaarverslag over 2015 is te vinden op
onze website.
Bestuurswisseling O2
Afgelopen maart is Jane Pocock aangetreden
als algemeen bestuurslid van Onbegrensd
Ondernemen. Zij heeft al eerder als
vrijwilligster vertaalwerk (Nederlands –
Engels) gedaan voor Onbegrensd
Ondernemen. Zij gaat zich met name
richten op het vernieuwen van onze website
en het inzetten van social media.

Namens het bestuur van
Onbegrensd Ondernemen:

Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig 2017
Strategisch netwerken
Emsolam heeft afgelopen jaar actief deelgenomen aan bijeenkomsten van netwerken
over disability, gender, armoede, gezondheidszorg en eerlijke handel. Dit stelt hen in
staat samenwerkingsverbanden aan te gaan
en input te leveren voor het voeren van
inclusief beleid.

Donaties
Wilt u Onbegrensd Ondernemen steunen en
kansen creëren voor mensen met een
handicap? 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:
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.
Stichting Onbegrensd Ondernemen
KvK-nr. 27306819
Rabobank: NL05 RABO 0103 4079 79
Contactpersoon: Cisca Beckers (voorzitter)
Tel. 0638349343
info@onbegrensdondernemen.nl
www.onbegrensdondernemen.nl

Vice-voorzitter van Emsolam participeert in
gezondheidszorgconferentie

Werkbezoek
In juli 2016 brachten Cisca Beckers en
Ysabel Perez namens O2 een werkbezoek
aan Peru. Tijdens dit werkbezoek zijn er,
naast de nodige werkvergaderingen met
Emsolam, wederom gesprekken gevoerd
met de regionale overheid en de gemeente
over onder meer het belang van lokale en
regionale bijdragen voor het project. Zowel
de regionale overheid als de gemeente
hebben aangegeven bereid te zijn het
project te ondersteunen.
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