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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.
Inleiding
In het eerste jaar van het bestaan van
Onbegrensd Ondernemen is hard gewerkt
om de plannen van de stichting handen
en voeten te geven. Er was een officiële
kick-off in oktober 2008. De website is in
de lucht gegaan. Vele mensen en
organisaties hebben hun steun betuigd
met raad en daad en donaties, waarvoor
onze hartelijke dank.
Ook in Peru is een en ander in de
samenwerking van de grond gekomen,
met als belangrijk resultaat de oprichting
van EMSOLAM, een regionaal samenwerkingsverband in Noord-Peru die zich
inzet voor zelfstandig ondernemerschap
van mensen met een lichamelijke
beperking.
Binnenkort kunt u het hele jaarverslag
van 2008 raadplegen op onze website
www.onbegrensdondernemen.nl.

kwamen onderwerpen aan bod als:
eerlijke handel, duurzaam en milieubewust produceren en wat er komt kijken
bij het maken van een kwalitatief goed
(export)product. Daarnaast was er volop
ruimte voor netwerken. De ervaringen die
Jannett heeft opgedaan worden via
EMSOLAM doorgegeven aan toekomstige
startende ondernemers.

Ontwikkelingen in Peru
Seminar KvK Lima en St. Yente
Namens
onze
partnerorganisatie
EMSOLAM bezocht Jannett Muñoz een
seminar
georganiseerd
door
de
Nederlandse stichting Yente en de
Peruaanse Kamer van Koophandel in
Lima op 30 oktober 2008. Onbegrensd
Ondernemen ondersteunde dit bezoek
met het betalen van de reis- en
verblijfkosten.
Stichting
Yente
wil
internationaal vrouwelijk ondernemerschap zichtbaar maken en versterken.
Tijdens deze informatieve bijeenkomst

Jannett Muñoz

EMSOLAM
In juni 2008 kwamen leiders van diverse
organisaties bij elkaar om de krachten te
bundelen en projecten te initiëren gericht
op ondernemerschap en maatschappelijke participatie van mensen met een
handicap. Zij besloten samen met
Onbegrensd Ondernemen hiertoe de
vereniging EMSOLAM: Emprendedores
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Solidarios de Lambayeque (Solidair
Ondernemerschap regio Lambayeque) op
te richten. O2 ondersteunt hen met
advies en financiële middelen.

Op de markt was ook Yehude Simon, de
premier van Peru aanwezig. Hij kreeg
namens Onbegrensd Ondernemen, onze
samenwerkingspartner
EMSOLAM
en
Ceramicas Mixtas een kunstwerk van
keramiek
overhandigd
van
Ernesto
Camacho. Hiermee hebben we aandacht
gevraagd voor ondernemerschap van
mensen met een handicap.

Bijeenkomst 9 oktober EMSOLAM

De eerste activiteit van EMSOLAM was
een themabijeenkomst op 9 oktober 2008
in
Lambayeque.
50
aankomende
ondernemers
met
een
lichamelijke
handicap namen hieraan deel. De
thema’s die aan bod kwamen waren o.a.
eerlijke handel/eerlijke prijs, succesvol
ondernemen en een toelichting op de wet
m.b.t. de rechten van mensen met een
handicap.
Clara op de fair trade markt Lima

Werkbezoek Peru
In december 2008 is Cisca Beckers
(voorzitter van de stichting) weer op
werkbezoek in Peru geweest. Behalve het
ondersteunen van de deelname van
mensen met een handicap aan een fair
trade markt in Lima, waren er ook
meerdere
werkbesprekingen
met
Ceramicas Mixtas en EMSOLAM.

Cisca Beckers was in de gelegenheid met
Yehude Simon te praten en haar
onderzoeksrapport aan te bieden. Zij kon
het belang benadrukken van het steunen
van mensen met een lichamelijke
handicap met betrekking tot deelname
aan de arbeidsmarkt.

Deelname aan fair trade markt Lima
Onbegrensd
Ondernemen
heeft
de
deelname ondersteund (reis- en verblijfkosten) van Ernesto Camacho van
Ceramicas Mixtas en Clara Carrera Neira
aan de laatste van een serie regionale
markten (ferias) in Lima, georganiseerd
door GIES, een organisatie die zich inzet
voor eerlijke handel. Ambachtslieden en
kleine ondernemers konden tijdens deze
markt hun producten verkopen zonder
tussenhandelaren en diverse workshops
volgen op het gebied van ondernemerschap en fair trade.

Ernesto biedt premier kunstwerk aan
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andere belangstellenden woonden de
presentatie van de stichting bij.
Cisca Beckers presenteerde de visie en
toekomstplannen
van
Onbegrensd
Ondernemen. Eveneens lichtte zij de
resultaten en aanbevelingen van haar
verkenningsonderzoek naar ondernemerschap en maatschappelijke participatie
van mensen met een lichamelijke
handicap in Peru toe. Binnen het huidige
ontwikkelingssamenwerkingbeleid is er
geen of weinig aandacht voor de
specifieke situatie van mensen met een
handicap en ze worden niet betrokken bij
het tot stand komen van beleid.
Onbegrensd
Ondernemen
wil
dat
programma’s op maat worden ontwikkeld
gericht op o.a. ondernemerschap waarbij
aandacht is voor disability om zo de
vicieuze armoedecirkel te doorbreken. O2
stelt
hierbij
voor
om
brede
samenwerkingsverbanden aan te gaan
met
belangenorganisaties
van/voor
mensen met een handicap.

Voorzitter O2 met premier van Peru

Activiteiten in Nederland
Opbrengst CD Jan & Alleman voor O2
Op 27 september 2008 vond de
presentatie van de cd “Het gaat de
wereld rond” van het Haagse strijdkoor
Jan & Alleman plaats. De opbrengst van
de cd gaat in zijn geheel naar Onbegrensd Ondernemen. Tijdens een feestelijke avond in de Barthkapel in Den Haag
met veel zang en dans, werd ook een
korte presentatie van Onbegrensd
Ondernemen gegeven.
Het eerste exemplaar van de cd werd
overhandigd aan bestuurslid Rita Best.
Er was een loterij met als prijzen
keramiek
van
Ceramicas
Mixtas
Camacho. Dit bracht € 208,50 op.

Carlos Briceño
van de Peruaanse ambassade

Het
eerste
exemplaar
van
het
onderzoeksverslag werd uitgereikt aan
Carlos Briceño, vertegenwoordiger van de
Peruaanse ambassade. Lydia la RivièreZijdel, voorzitter van Dutch Coalition on
Disability and Development gaf een
boeiende presentatie waarin zij o.a.
inging op het belang van inclusief
ontwikkelingssamenwerkingbeleid
voor
mensen met een handicap en het VNverdrag voor de rechten van mensen met
een handicap. Zij prees het initiatief van
Cisca
om
stichting
Onbegrensd
Ondernemen op te richten. Het koor Jan
en Alleman zorgde met Spaanstalige
liederen voor de muzikale omlijsting. De

Eerste CD voor O2

Inmiddels zijn er al 196 cd’s verkocht!
U kunt ook een cd à € 11,50 (incl.
verzendkosten) bestellen door te bellen
met 06-33637752 of een e-mail te sturen
naar info@onbegrensdondernemen.nl.
Kick-off O2 succesvol
Op 9 oktober 2008 vond de officiële
presentatie van de stichting Onbegrensd
Ondernemen
plaats.
35
personen,
vertegenwoordigers van organisaties en
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loterij met als prijs een werkstuk van
keramiek van Ernesto Camacho bracht
€ 117,50 op. De opbrengst daarvan komt
ten goede aan Ceramicas Mixtas.

ondernemerschap
zodat
Ceramicas
Mixtas kan werken aan het versterken
van het eigen bedrijf.
In Nederland

Plannen 2009

Hulst
Het Cultureel Centrum Den Dullaert in
Hulst viert op 28 maart haar 40-jarig
jubileum met een feestelijk programma
vol amusement, theater, muziek, sport
en sprekers. De opbrengst van dit
jubileumprogramma
gaat
naar
Onbegrensd Ondernemen. Onze stichting
zal die dag dan ook aanwezig zijn met
een diapresentatie, een stand en een
fototentoonstelling.

Projecten Peru
Samenwerking EMSOLAM
Tijdens het werkbezoek in december
werden de plannen besproken voor 2009.
O2 ondersteunt EMSOLAM waar nodig bij
de opbouw van de organisatie. Daarnaast
wordt
in
2009
gestart
met
een
gezamenlijk project. Dit project heeft als
doel mensen met een handicap de
mogelijkheid
te
bieden
succesvol
ondernemer te worden. Er zal een
trainings- en begeleidingsprogramma op
maat
aangeboden
worden
waarbij
onderwerpen als ondernemersvaardigheden, marktonderzoek, het schrijven
van een ondernemersplan en financieel
beheer aan bod komen.

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

Donaties
Dankzij uw giften, zowel particulier als
van bedrijven zoals Schults Schilders,
hebben we het afgelopen jaar al
meerdere
activiteiten
kunnen
ondersteunen. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Ook dank aan iedereen die hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van
onze activiteiten.

Werkbespreking

Werkplaats
voor
ergonomisch
orthopedisch materiaal
Er zal samen met Max Anaya van
EMSOLAM een start gemaakt worden met
het onderzoeken van de mogelijkheden
een productiewerkplaats op te richten
voor
ergonomisch
orthopedische
hulpmiddelen.
In
Peru
zijn
de
hulpmiddelen vaak van slechte kwaliteit
en niet ergonomisch wat extra lichamelijk
klachten veroorzaakt.

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.
Donaties zijn fiscaal aftrekbaar.

Ceramicas Mixtas
In 2009 blijft Onbegrensd Ondernemen
Ceramicas Mixtas ondersteunen. Dit zal in
de vorm zijn van trainingen op het gebied
van
managementvaardigheden
en
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