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Op 19 oktober 2007 is stichting Onbegrensd Ondernemen opgericht. 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.

Waarom dit nieuwe initiatief?

Cisca Beckers, initiatiefneemster van
stichting Onbegrensd Ondernemen, is zelf
geboren met een heupafwijking, heeft
vele
operaties
ondergaan
en
revalidatietrajecten
doorgemaakt.
Daarnaast heeft zij een universitaire
opleiding afgerond en brede werkervaring
opgedaan
onder
andere
als
computerspecialist. Zij beseft heel goed
wat een geluk zij heeft in Nederland
geboren te zijn, waar zoveel mogelijk is,
dit
in
tegenstelling
tot
ontwikkelingslanden.
In ontwikkelingslanden gaan handicap en
armoede meestal samen. Mensen met
een handicap leven vaak in isolement en
hebben
nauwelijks
toegang
tot
basisvoorzieningen. Dit beperkt hun
mogelijkheden op het volgen van
onderwijs en het vinden van werk.
Wereldwijd worden mensen met een
handicap weinig betrokken bij het maken
van plannen ten gunste van henzelf.

Peru: enkele feiten en cijfers
• Peru is 35 keer groter dan Nederland en telt
28,7 miljoen inwoners.
• 75% van de bevolking woont in de steden.
• Ruim de helft van de bevolking leeft onder
de armoedegrens.
• In Peru heeft 13% van de bevolking een
fysieke handicap. Het merendeel van deze
mensen heeft nog nooit ondersteuning
gehad in de vorm van revalidatie of
hulpmiddelen. Bijna driekwart van deze
mensen
heeft
geen
ziektekostenverzekering en is financieel afhankelijk van
hun familie.

Op
verzoek
van
de
ONMA,
een
maatschappelijke organisatie in Peru,
heeft Cisca Beckers in 2007 een
verkenningsonderzoek verricht om inzicht
te krijgen in de wensen, behoeften,
mogelijkheden en belemmeringen van
mensen met een lichamelijke handicap in
Peru op het gebied van ondernemerschap
en maatschappelijke participatie. Hebben
zij bijvoorbeeld toegang tot opleidingen
en kunnen zij microkredieten krijgen om
een eigen bedrijfje te starten? Welke
personen, organisaties en instellingen
zijn actief op dit terrein? Op welke wijze
kunnen
we
vanuit
Nederland
ondersteuning geven?

Enkele resultaten en ervaringen

• Mensen met een handicap leven vaak in
extreme armoede en hebben nauwelijks
toegang tot basisvoorzieningen.
• Mensen
willen
werken
en
zich
gewaardeerd voelen, een bijdrage
leveren aan de maatschappij.
• Er is veel behoefte aan leer/werk
trajecten bijvoorbeeld een werkplaats
voor orthopedische hulpmiddelen.
• Zelforganisaties zijn van groot belang:
het sociaal isolement van mensen met
een handicap is groot. De functie van
zelforganisaties
is
om
elkaar
te
ondersteunen en om maatschappelijke
participatie te bevorderen.
• In
de
regio
zijn
verschillende
microkredietorganisaties actief. Microkrediet blijkt nauwelijks toegankelijk
voor mensen met een handicap, de
drempel is te hoog. Zij werken vaak in
de straatverkoop en voor het starten
van een nieuw bedrijfje kunnen zij geen
krediet krijgen. Alleen geregistreerde
ondernemingen die minimaal een half
jaar bestaan komen in aanmerking voor
een microkrediet.
Het hele onderzoeksverslag zal medio
2008 beschikbaar zijn.

Lourdes:
“Ik droom van een eigen kapperszaak
om zo mijn brood te verdienen,
samen met andere vrouwen
met een handicap.”

Ernesto:
“Ik wil een oven kopen
zodat wij onze eigen producten
kunnen afbakken en verkopen.”

Ernesto geeft instructies

Ernesto is zelf gehandicapt. Hij komt uit
een dorp van beroemde ceramiek
ontwerpers uit het Noorden van Peru en
heeft zich oeroude technieken eigen
gemaakt en deze verbeterd.
Hij is leraar keramiek en houtbewerking
en heeft thuis een eigen werkplaats waar
keramiek van heel goede kwaliteit wordt
gemaakt onder zijn leiding. Per week
komen daar zo´n 25 tot 30 mensen met
verschillende handicaps die leren en
werken.

Onbegrensd Ondernemen
Lourdes heeft als kind polio gehad en
loopt, als 26 jarige, op beugels die ze als
kind gekregen heeft. Ondanks de
afwijzing van de kapperschool om haar
toe te laten voor de opleiding (omdat ze
niet geschikt zou zijn voor dit beroep
vanwege haar benen), heeft ze zich toch
weten in te
schrijven en
de opleiding
met
succes
doorlopen.

Lourdes
het werk

aan

Mensen
als
Lourdes
en
Ernesto
inspireerden Cisca Beckers in Nederland
de stichting Onbegrensd Ondernemen op
te richten. Mensen als Lourdes en Ernesto
verdienen onze steun!
Op dit moment zijn de bestuursleden
druk bezig met het uitwerken van
concrete plannen voor de komende tijd.
Er komen daarbij ook veel praktische
zaken om de hoek kijken. De stichting
heeft
inmiddels
een
eigen
logo,
ontworpen
door
Zwiet-art
(www.zwietart.nl); er wordt gewerkt aan
een website. Ook het leggen van
contacten met heel veel personen en
instellingen hoort daarbij, in binnen- en
buitenland. Gelukkig krijgt de stichting al
veel steun.

Samen met partners in Peru bekijkt
Onbegrensd
Ondernemen
welke
projecten op korte termijn opgestart
kunnen worden.
Op 9 oktober 2008 staat een officiële
presentatie van de stichting op de
agenda. Noteer die datum alvast in uw
agenda!
Tijdstip: 17.00-19.30 uur
Plaats: Rabobank
Korte Vijverberg 2 (bij de Hofvijver), Den
Haag

Het bestuur

Cisca Beckers (voorzitter)
Rita Best (penningmeester)
Thea Schellekens (secretaris)
Vera Wijnker
Ingrid Zwartjes

Stichting Onbegrensd Ondernemen
KvK-nr. 27306819
Rabobank: 1034.07.979
Contactpersoon:
Cisca Beckers (voorzitter)
Postbus 26083
2502 GB Den Haag
tel. 0633637752 / 070-3651999
info@onbegrensdondernemen.nl

Donaties zijn welkom

De
Kringloopwinkel
Wateringen
en
Kwintsheul won de Diaconieprijs van
2007. Het bedrag dat hieraan verbonden
was, namelijk
€2500,-,
stelde
de
Kringloopwinkel ter beschikking “als
aanmoediging
voor
dit
fantastische
nieuwe initiatief”. Dit is uiteraard een
flinke steun in de rug van Onbegrensd
Ondernemen.
Ook
KICI
(Kleding
Inzameling
Charitatieve Instellingen) heeft inmiddels
een bedrag van € 1000,- toegezegd.
Wilt u Onbegrensd Ondernemen steunen,
en daarmee mensen als Lourdes en
Ernesto een kans geven? 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.

