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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.
Zij is Onbegrensd Ondernemen enorm
dankbaar en verteld dat zij in meerdere
opzichten vooruit is gegaan. Zij kan zich
beter
verplaatsen
en
heeft
meer
zelfvertrouwen, ze voelt zich minder
geïsoleerd.

Inleiding

Sinds de vorige nieuwsbrief in maart is er
hard gewerkt aan de fundamenten van
onze stichting. Het onderzoeksverslag is
afgerond en wordt verspreid en de
website www.onbegrensdondernemen.nl
is in oktober gereed. Ook zijn de eerste
projecten in Peru in gang gezet.

Regionale fair trade markt

Ontwikkelingen in Peru

Afgelopen juni/juli is Cisca Beckers
(voorzitter
van
de
stichting)
op
werkbezoek in Peru geweest. Naast het
maken van foto’s, zijn verschillende
samenwerkingspartners
bij
elkaar
gebracht en de eerste projecten van
Onbegrensd Ondernemen opgestart.

Lourdes: nieuwe hulpmiddelen
Tijdens

ons

vorige

bezoek aan Peru
hebben we Lourdes
ontmoet die op dat
moment
beenbeugels droeg die
ze als kind gekregen
had.
Door
onze
tussenkomst heeft
zij
via
de
Fraternidad
(een
christelijke organisatie in Peru) een
medisch onderzoek,
nieuwe
beugels,
krukken en orthopedische schoenen
gekregen evenals fysiotherapie.

Blinde muzikanten op de fair-trade markt

Onbegrensd Ondernemen heeft er voor
gezorgd dat ambachtslieden met een
handicap deel konden nemen aan de
regionale fair trade markt die eind juni
plaats vond in Chiclayo – regio
Lambayeque, georganiseerd door Grupo
de Initiativa Economia Solidaria (GIES).
De ambachtslieden verkochten hun
producten
als
keramiek,
sandalen,
sierraden en kleding zonder tussenkomst
van tussenhandelaren.
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zelforganisaties voor gehandicapten
er naar streven gesprekspartner te
en lobbyen op overheidsniveau voor
naleven
van
de
rechten
gehandicapten

Ernesto

Een van de ambachtslieden die door
Onbegrensd Ondernemen benaderd is
voor deelname aan de markt is Ernesto,
zelf gehandicapt en leraar keramiek en
houtbewerking. Ernesto heeft thuis een
eigen werkplaats waar keramiek van
goede kwaliteit wordt gemaakt. Zijn
bedrijfje
heet
Ceramicas
Mixtas
Camacho. Per week komen daar zo’n 25
tot
30
mensen
met
verschillende
handicaps die leren en werken. Hij heeft
echter ondersteuning nodig om zijn
bedrijf vorm te geven en uit te breiden.

die
zijn
het
van

Ondertekenen van de intentieverklaring

TV Peru

Tijdens het laatste werkbezoek is Cisca
Beckers geïnterviewd door TV Peru. Zij
vertelde over ons initiatief in Nederland
om mensen met
een
lichamelijke
handicap in Peru
te ondersteunen.
Zij meldde zeer
verheugd te zijn
dat gemeenten en
belangenorganisaties voor mensen
met een handicap
in
de
regio
Lambayeque
samen een intentieverklaring hebben
ondertekend.

Ernesto op de fair trade markt

Door deelname aan de markt in Chiclayo
is het Ernesto gelukt zijn producten onder
de aandacht te brengen van de
organisatoren van andere markten in
Peru. Mede door een bijdrage van
Onbegrensd Ondernemen heeft Ceramica
Mixtas Camacho aan de volgende markt
deel kunnen nemen.

Samenwerkingspartners
bundelen zich in breed platform

Ernesto:
“Deze ondersteuning van Onbegrensd
Ondernemen
opent
nieuwe
mogelijkheden voor ons. Wij zijn druk
bezig om voldoende ceramiek te maken
voor de volgende markt.”

Het
streven
van
Onbegrensd
Ondernemen is in Peru samen te werken
met een breed platform van organisaties,
zodat door het initiëren en uitvoeren van
gezamenlijke
projecten
gericht
op
ondernemerschap en participatie, zo veel
mogelijk mensen met een handicap
bereikt worden. Hiertoe is in juni in
eerste instantie een werkgroep opgericht
bestaande uit 5 vertegenwoordigers van
diverse organisaties met ieder eigen
aandachtsgebieden en kwaliteiten. Deze
werkgroep heeft inmiddels de officiële
status van een vereniging EMSOLAM:
Emprendedores
Solidarios
(Solidair
Ondernemerschap), regio Lambayeque.

Ondertekening intentieverklaring

Gedurende ons verblijf in Peru waren wij
getuigen van het ondertekenen van een
intentieverklaring door de regionale
overheid van Lambayeque om wet 27505
die de rechten van mensen met een
handicap waarborgt, na te leven. Deze
verklaring is tot stand gekomen door de
inzet van een aantal leiders van
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De eerste activiteit van deze vereniging is
een themabijeenkomst op 10 oktober. Ze
verwachten 50 aankomende ondernemers met een lichamelijke handicap. Het
is een interactieve bijeenkomst met
thema’s als vernieuwend ondernemerschap, succesvol ondernemen en een
toelichting op de wet m.b.t. de rechten
van mensen met een handicap.

Magdalena:
“Deze personen ervaren dat zij niet
uitgesloten worden bij ons. Mede door
onze trainingen heeft een van de
vrouwen met een lichamelijke handicap
besloten
een
vereniging
voor
gehandicapten op te richten.”

Ontwikkelingen in Nederland

Cd-presentatie
Op 27 september vindt de presentatie
van de nieuwe cd Het gaat de wereld
rond van het Haagse strijdkoor Jan &
Alleman plaats. De opbrengst van de cd
gaat in zijn geheel naar stichting
Onbegrensd Ondernemen. Tijdens een
feestelijke avond in de Barthkapel met
veel zang en dans, wordt een korte
presentatie van Onbegrensd Ondernemen
gegeven.

Bestuursleden van EMSOLAM
De bestuursleden van EMSOLAM:
Voorzitter:

Max Anaya Cruz (Fraternidad:
belangenorganisatie voor
gehandicapten)
Vice voorzitter: Magdalena Santa Maria Chimbor
(ONMA/GIES: ong)
Penningmeester: Severo Salazar Torres (Federación
de Personas con Discapacidad
Lambayeque)
Secretaris:
Jannett Irigoyen Muñoz
Algemeen lid:
José Muro Carrasco (CONADIS:
overheidsinstelling)

Magdalena Santa Maria Chimbor
onze contactpersoon in Peru

Wilt u een cd?

Magdalena
Santa
Maria Chimbor is
sociologe
en
jarenlang manager
geweest
bij
de
Instituto Peruano
de
Seguridad
Social, een gezondheidszorginstelling van
de overheid, en nu coördinator van twee
maatschappelijke
organisaties:
de
Organización Nacional de la Mujer de la
Industria
Azucarera
(ONMA),
een
landelijke organisatie van vrouwen in de
suikerrietindustrie; en Grupo de Iniciativa
Economia Solidaria (GIES), een fair trade
organisatie. Haar motivatie om samen te
werken met Onbegrensd Ondernemen
komt voort uit haar betrokkenheid bij
mensen die ondersteuning nodig hebben
om vooruit te komen. Ook binnen de
ONMA zijn er leden met een lichamelijke
handicap.

Bestellen kan door 11€ (10€ +
verzendkosten) over te maken op giro
4199831 t.n.v. Penningmeester Jan en
Alleman Den Haag. Svp postadres
vermelden.
Contactpersoon: Liesbeth Davids: 0703941166, email: cd@koorjanenalleman.nl

Kick-off van de stichting

Op 9 oktober 2008 staat de officiële
presentatie van de stichting Onbegrensd
Ondernemen op de agenda.
Cisca
Beckers
presenteert
de
onderzoeksresultaten en aanbevelingen
van het verkenningsonderzoek naar
ondernemerschap en maatschappelijke
participatie
van
mensen
met
een
lichamelijke handicap in Peru. Eveneens
zal
zij
de
toekomstplannen
van
Onbegrensd Ondernemen toelichten.
Het
eerste
exemplaar
van
het
onderzoeksverslag wordt uitgereikt aan
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de ambassadeur van Peru, dhr. A.
Wagner. Lydia la Rivière-Zijdel, voorzitter
van Dutch Coalition on Disability and
Development geeft een presentatie.
Verder is er een loterij met als prijs een
werkstuk van keramiek van Ernesto. De
opbrengst daarvan komt ten goede aan
Ceramicas Mixtas Camacho.

U kan deze foto-expositie inhuren of
lenen voor voorlichting en/of fondswerfacties. Zie contactgegevens voor meer
informatie.

Het bestuur

Cisca Beckers (voorzitter)
Rita Best (penningmeester)
Thea Schellekens (secretaris)
Ingrid Zwartjes
Veronica Rivera Santander

Datum kick-off: donderdag 9 oktober
Tijd: 19.30-22.00 uur
Plaats: Christus Triumfatorkerk, Juliana van
Stolberglaan 154 in Den Haag

Comite van aanbeveling

Vera Wijnker (senior beleidsmedewerker
Ministerie van VROM)
Ysabel
Perez
Berru
(sociologe
en
emancipatie deskundige)
Chris Reitsma (St. Stabij)
Loes Keijsers (Institute of Social Studies)
Helena ter Ellen (vertaalster EU en
Colombia deskundige)

Het onderzoeksverslag: “Leven met een
handicap in Peru” is via de website
digitaal beschikbaar. Een printversie is te
bestellen à € 7,50 (incl. verzendkosten)
bij Cisca Beckers, tel.nr. 0633637752 of
info@onbegrensdondernemen.nl

Foto expositie

Tijdens ons werkbezoek aan Peru zijn
veel foto’s gemaakt voor de stichting.
Een selectie hiervan wordt tijdens de cdpresentatie en de kick-off geëxposeerd.
De foto’s geven een beeld van het leven
en werken van mensen met een handicap
in Peru.

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

Een impressie:

Donaties zijn welkom

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, of
door online te doneren op onze website
via iDeal.
Donaties zijn fiscaal aftrekbaar.
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