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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 Zuid en Midden Amerika, te beginnen 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.
Stichting Onbegrensd Ondernemen heeft
samen met EMSOLAM, haar lokale
partnerorganisatie in Peru, de financiële
middelen bij elkaar weten te krijgen voor het
eerste projectjaar. 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, Lions Ypenveen, Haëlla Stichting,
het Protestants Steunfonds en diverse
particuliere bijdragen. Wij zoeken nog 10.000
euro voor het tweede projectjaar.

Inleiding
In deze tiende nieuwsbrief aandacht voor de
officiële aftrap in Peru van het project:
‘All Inclusive: Sociaal en Ondernemend’.
Verder kunt u lezen over de ontwikkelingen
rond de leerwerkplaatsen en is er aandacht
voor de activiteiten in Nederland, waaronder de
actie van de Lions Club Ypenveen die ons werk
in Peru ondersteunen.

Peru
‘All inclusive: Sociaal en Ondernemend’
van start
Onder grote belangstelling van maatschappelijke organisaties en autoriteiten is in
augustus het tweejarig project ‘All Inclusive:
Sociaal en Ondernemend’ van start gegaan. De
doelstelling van het project is economische
participatie van mensen met een lichamelijke
handicap mogelijk maken door een
ondernemerschapstraject op maat én een
arbeidsmarkt bemiddelingstraject waar zij
getraind en begeleid worden bij het ontwikkelen
van ondernemersvaardigheden of het vinden
van een stageplaats en/of dienstverband,
waardoor zij zelfstandig een inkomen kunnen
verwerven.
De deelnemers worden door lokale organisaties,
bedrijven en opleidingsinstituten begeleid.

Helpt u mee nog 10.000 euro
bij elkaar te krijgen?

Feestelijke opening van het project

Op 20 augustus vond de feestelijke opening
plaats in Chiclayo. Het was een succesvolle
bijeenkomst met een goede opkomst van
vertegenwoordigers van de regionale en lokale
overheden en organisaties. Ook de mensen
voor wie het project bedoeld is, volwassenen
met een lichamelijke beperking, waren
ruimschoots aanwezig.
Hoe gaat het met de leerwerkplaatsen?
Vorig jaar zijn drie leerwerkplaatsen geopend.
BIOMEC in Cayalti, HESADI in Ferreñafe en
AMISER in Chiclayo. Mede dankzij bijdragen uit

Belangstellenden bij de start van het project
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Nederland konden de orthopedische
werkplaatsen worden ingericht.
Er is afgelopen jaar veel energie gestoken in de
promotie van de producten en het binnenhalen
van opdrachten, zowel via websites en sociale
media als door vertegenwoordiging van de
deelnemers op diverse regionale markten.

werkbezoek aan Peru. Zij spraken o.a. met het
bestuur van EMSOLAM, met vertegenwoordigers
van de regionale overheid en met de
deelnemers van de leerwerkplaatsen.
Een paar belangrijke momenten en observaties:
EMSOLAM
In korte tijd heeft onze partnerorganisatie zich
zichtbaar weten te maken in de regio. Zij
grijpen alle mogelijkheden aan
samenwerkingsverbanden aan te gaan met
maatschappelijke organisaties en autoriteiten.
Ze zoeken de dialoog met de overheid en
streven samen met andere organisaties naar
een socialer beleid op het gebied van
gezondheidszorg, armoedebestrijding en
toegang tot de arbeidsmarkt. Disability wordt in
een breed kader geplaatst. Op diverse podia
brengen ze hun visie op inclusief beleid en
duurzaam en solidair ondernemerschap over.
EMSOLAM heeft in de regio een goed imago.

Verkoop producten op markt in Illimo

Regionale Adviesraad voor Gehandicapten
EMSOLAM is door de Regionale Overheid
gevraagd mee te werken aan de oprichting van
de eerste Regionale Adviesraad voor
Gehandicapten. In deze adviesraad worden de
problemen en mogelijkheden met betrekking
tot inclusief beleid besproken en voorstellen
ingebracht bij de Regionale Overheid.

De bekendheid van de werkplaatsen
toegenomen evenals het aantal opdrachten.
Ook is er meer inzicht in de behoeften en vraag
naar orthopedische hulpmiddelen in de regio.
Zo blijkt er behoefte aan orthopedische zolen,
korsetten en beenbeugels en is er veel vraag
naar het repareren van rolstoelen en krukken.
Ook kwamen de deelnemers uitdagingen tegen,
zowel letterlijk (langdurig opgebroken weg voor
de werkplaats in Chiclayo), als figuurlijk. Zo is
er besloten om de werkplaats in Ferreñafe te
sluiten, deze ligt te dicht bij Chiclayo om een
eigen markt te creëren. De deelnemers van
Ferreñafe zijn nu werkzaam bij de werkplaats in
Chiclayo.
Als startende ondernemers beseffen ze dat ze
aan de beginfase staan om van de werkplaatsen
een winstgevende onderneming te maken.

In gesprek met de vicepresident van de regio

Gesprek met de vicepresident regio
EMSOLAM en Onbegrensd Ondernemen gingen
in gesprek met de vicepresident van de regio
Lambayeque over mogelijke ondersteuning van
het werk. Via de vicepresident is geregeld dat in
drie ziekenhuizen vitrines geplaatst gaan
worden, met daarin materiaal van de
orthopedische werkplaatsen. Ook wordt de
bruikleenovereenkomst voor het lokaal van
Emsolam en de leerwerkplaats in Chiclayo met
2 jaar verlengd.
Werkplaats in Chiclayo

Gesprek Regionale Ministerie van
Werkgelegenheid
Ook was er een gesprek geregeld met een
vertegenwoordiger van het Regionale Ministerie
van Werkgelegenheid over mogelijke

Werkbezoek aan Peru
In januari bracht Cisca Beckers, voorzitter van
Onbegrensd Ondernemen, samen met Ysabel
Perez (aanbevelingscommissie) wederom een
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samenwerking en ondersteuning tijdens het
project 'All Inclusive: Sociaal en Ondernemend'.

Emsolam voor mensen met een lichamelijke
handicap. Zij is een rolmodel voor anderen.

Gesprek bij het Ministerie

Jannett, huidige
voorzitter van EMSOLAM

Uiteraard stonden er ook bezoeken aan de
leerwerkplaatsen op het programma en spraken
Cisca en Ysabel met deelnemers van de
leerwerkplaatsen.

Nederland
Fondsenwerving voor ‘All Inclusive’
De afgelopen maanden is door de stichting hard
gewerkt om een groot deel van de
projectbegroting binnen te halen, zodat het
project ‘All Inclusive’ van start zou kunnen
gaan. Dankzij donaties van Impulsis, Rabo
Share4More, Lions Ypenveen, Haëlla Stichting,
het Protestants Steunfonds en diverse
particuliere bijdragen is het gelukt om op 1
augustus te beginnen! Wij hebben nog 10.00
euro nodig voor het tweede projectjaar.

Kleine ondernemer maakt nu ook
orthopedische zolen
De ondernemer Jara heeft een kleine
schoenreparatiewerkplaats in Chiclayo. Hij heeft
bij EMSOLAM de vakopleiding orthopedische
hulpmiddelen gevolgd, waardoor hij nu in staat
is o.a. orthopedische zolen te maken. Jara wil
het hier niet bij laten. In de toekomst wil hij
ook orthopedische schoenen gaan maken.

Donatie Rabo Share4More 15.000 euro
Rabo Share4More is het medewerkersfonds van
de Rabobank Groep. Medewerkers doneren 4
euro per maand van hun salaris en de Raad van
Bestuur verdubbelt dit.
Onbegrensd Ondernemen heeft in
samenspraak met onze partner in
Peru EMSOLAM een verzoek
ingediend voor een bijdrage ten
behoeve van het project ‘All
Inclusive’. Rabo Share4More heeft
een donatie van 15.000 euro toegekend.
De werkplaats van Jara

Uit de toekenning:
"Maatschappelijke participatie en
vakinhoudelijke training op maat komen hierin
mooi bij elkaar. Ook voor Share4More is het
belangrijk dat mensen die het net wat
moeilijker hebben, een duwtje in de rug krijgen
en gestimuleerd worden richting
zelfredzaamheid. Met deze donatie financiert
Share4More o.a. de opleiding ondernemerschap
en het arbeidsmarkttraject."

In het zonnetje!
Emancipatieprijs voor voorzitter EMSOLAM
Op internationale vrouwendag 8 maart van dit
jaar, ontving Jannett Irigoyen Muñoz van de
Regionale Overheid de emancipatieprijs.
Jannett ontving de prijs voor haar
doorzettingsvermogen en inzet voor EMSOLAM.
Ondanks haar handicap, heeft ze
bedrijfsadministratie gestudeerd, een tijdelijke
baan bij een bouwbedrijf als directie-assistente
gehad en runt ze een eigen bedrijfje. Op dit
moment zet zij zich in als voorzitter bij

Steun van Lions Club Ypenveen
Onbegrensd Ondernemen is gekozen door Lions
Club Ypenveen als goede doelenorganisatie.
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De Lions organiseren diverse activiteiten
gespreid over het jaar 2013. De eerste activiteit
was een statiegeldactie bij Albert Hein in
winkelcentrum Leidschenveen. Deze actie is
eind april afgerond en heeft 625 euro
opgeleverd. Een prachtig resultaat!

Haagse Thomsonlaan vonden de plantjes gretig
aftrek. De verkoop van de tomatenplanten en
de gele pepers bracht maar liefst 273 euro op.
Een mooi bedrag, waar we beide dames en het
ondersteunende verkoopequipe hartelijk voor
bedanken.

Buitenbios met
Kuifje in Peru

Onbegrensd
Ondernemen bij
schaapscheerdersfeest

Ysabel en Yvonne op de vrijmarkt

Fototentoonstelling
De bannertentoonstelling ’Leven en werken met
een handicap in Peru’ is 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.

Op 18 mei was Onbegrensd Ondernemen
aanwezig in de stand van de Lions Club bij
stadsboerderij Landzigt in Leidschenveen. Daar
werd het jaarlijkse schaapscheerders-feest
gehouden, waarbij allerlei organisaties zich
presenteren met hun boodschap en
zelfgemaakte producten.
Wij vroegen aandacht voor onze activiteiten in
Peru en verkochten handgemaakte Peruaanse
producten van mensen met een handicap en de
Lions speelgoeddieren. Kinderen konden een
pot met snoepgoed winnen door het exacte
aantal snoepjes te raden. Peruaanse klanken en
films in de buitenbios zorgden voor wat
tropische warmte op deze frisse Hollandse dag.
Zie ook: wwwlcypenveen.nl.
In het najaar staan er nog activiteiten op het
programma en in december is er een vervolg op
de statiegeldactie.

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.

Plantjesverkoop op de vrijmarkt
Op 30 april vierden we in Nederland de laatste
Koninginnedag met de gebruikelijke
vrijmarkten. Ook Onbegrensd Ondernemen
werd dit jaar niet vergeten. Trouwe
sympathisanten van onze stichting hadden
planten gestekt voor de verkoop en de
opbrengst ervan bestemd voor het werk van
Onbegrensd Ondernemen. Yvonne van der Spek
had tomatenplantjes opgekweekt en Ysabel
Perez stekjes van de Peruaanse aji amarillo
(gele pepertjes). Tijdens de vrijmarkt aan de

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