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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
Er is afgelopen jaar hard gewerkt aan
plannen
voor
de
toekomst.
Het
beleidsplan 2009-2012 is klaar evenals
het jaarverslag 2008. Beide documenten
zijn te vinden op onze website.
Het bestuur is begin van dit jaar
versterkt met twee nieuwe leden,
Marianne Peters, werkzaam bij het
Ministerie van Buitenlandse zaken en
Gerdien Seegers, werkzaam bij Cordaid.
Onze samenwerkingspartner in Peru,
EMSOLAM heeft twee projectvoorstellen
uitgewerkt. Een training orthopedische
hulpmiddelen en een project gericht op
ondernemerschap
en
arbeidsmarktbemiddeling voor mensen met een
lichamelijke handicap. Meer hierover
verderop in deze nieuwsbrief. Daarnaast
is EMSOLAM bezig met het versterken
van de eigen organisatie.

Aida, kunstenaar en ondernemer

EMSOLAM
EMSOLAM start nog dit jaar met een
interne training om de organisatie te
versterken. De deelnemers betalen zelf
een
deel
van
de
trainingskosten.
Onbegrensd
Ondernemen
levert
de
resterende financiële bijdrage mede
dankzij uw donaties en opbrengsten uit
de cd-verkoop van Jan & Alleman.

Ontwikkelingen in Peru
Handgemaakte kaarten
Aida Ortiz Rodríguez, kunstenaar met een
lichamelijke handicap, ontwerpt en maakt
kaarten van kleurige veren en voorziet op
deze manier in haar levensonderhoud.
Elke kaart die zij maakt is uniek!
Onbegrensd Ondernemen zoekt naar
mogelijkheden om haar kaarten op de
Nederlandse markt te brengen.

Training orthopedische hulpmiddelen
EMSOLAM wil binnenkort beginnen met
een training voor het maken van
orthopedisch hulpmateriaal, met name
beenbeugels. De training is bestemd voor
15
mensen
met
een
lichamelijke
handicap uit de regio Lambayeque. Het
doel is dat de deelnemers aan deze
training in de toekomst kunnen werken in
dit vakgebied en eventueel zelf een
orthopedische
werkplaats
opzetten.
Hiermee kan ook worden voorzien in de
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behoefte aan orthopedische hulpmiddelen
in de regio, met name op het platteland.
De totale kosten voor dit project
bedragen € 2000,-. EMSOLAM levert een
eigen bijdrage in de vorm van het ter
beschikking stellen van een lokaal, een
trainer en een begeleider. Daarnaast
betalen deelnemers hun eigen reiskosten.
De financiële bijdrage die Onbegrensd
Ondernemen
heeft
ontvangen
van
Schults Schilders komt ten goede aan dit
project. Het resterende bedrag hoopt
Onbegrensd Ondernemen bij elkaar te
brengen via donaties en fondsenwerving.

Ondernemerschap, microkredieten
en arbeidsbemiddeling
Als voorbereiding op een ondernemerschaptraject
heeft
EMSOLAM
twee
bijeenkomsten georganiseerd waarin de
wensen en behoeften van lichamelijk
gehandicapten voor zo’n traject in kaart
zijn gebracht. Bij de eerste bijeenkomst
waren er 50 deelnemers, bij de tweede
30. De behoefte aan een dergelijk traject
is groot evenals de wil om vaardigheden
te leren voor het succesvol opzetten van
een eigen onderneming.
Tijdens het ondernemerschaptraject leren
de deelnemers hun vaardigheden als
ondernemer ontwikkelen (o.a. schrijven
van
een
bedrijfsplan,
boekhouden,
marketing).
Daarnaast
kunnen
zij
rekenen op intensieve begeleiding bij het
opzetten van een eigen onderneming.
Ook
worden
de
mogelijkheden
onderzocht
hoe
mensen
met
een
lichamelijke handicap toegang kunnen
krijgen tot microkredieten.
Om meer kansen te creëren voor mensen
met een handicap om in loondienst
werken, gaat EMSOLAM actief bedrijven
benaderen.

Wij rekenen ook op uw steun
hiervoor!!!

U kunt een donatie overmaken op
banknummer
1034.07.979
t.n.v.
Stichting Onbegrensd Ondernemen, ovv
project orthopedische hulpmiddelen.
Max Anaya
Max, de voorzitter van EMSOLAM en
initiatiefnemer van de training orthopedische hulpmiddelen, heeft gewerkt als
accountant en is regionaal coördinator
van de Fraternidad Cristiana in Latijns
Amerika. De Fraternidad heeft 5000
leden in Peru en komt op voor de rechten
van
gehandicapten
en
stimuleert
zelfstandigheid
en
persoonlijke
ontwikkeling.

EMSOLAM wil graag in 2010 van start
gaan met deze plannen. Onbegrensd
Ondernemen en EMSOLAM gaan samen
op zoek naar financiële middelen hiervoor
in Peru en in Nederland.
Bezoek
Magdalena
Santa
Maria
Chimbor aan Nederland
Magdalena Santa Maria Chimbor, vice
voorzitter
van
EMSOLAM,
was
uitgenodigd
in
Valencia
voor
een
werkbezoek als gastspreker in het kader
van
solidair
ondernemerschap.
Onbegrensd Ondernemen heeft deze
gelegenheid aangewend om haar voor
drie dagen naar Nederland te laten
komen.

Max Anaya, voorzitter EMSOLAM

Max is de motor achter het oprichten van
verschillende belangenorganisaties voor
mensen met een handicap in de regio
Lambayeque. Daarnaast heeft hij veel
ervaring
met
het
aanpassen
van
brommers voor rolstoelgebruikers en met
het aanpassen van rolstoelen voor op het
platteland.

Projectbespreking Cisca en Magdalena
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Het voltallige bestuur van Onbegrensd
Ondernemen heeft kennisgemaakt met
Magdalena en samen met haar de
bovengenoemde plannen doorgenomen
op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Het
bezoek was voor beide partijen nuttig en
heel inspirerend.

Vrijwilliger in het zonnetje
Arelis Farro Ezcurra is actief bij
Onbegensd
Ondernemen.
Arelis
is
Peruaanse en woont inmiddels 20 jaar in
Nederland. Zij voelt zich verbonden met
het werk van O2. Zij is van onschatbare
waarde bij het vertalen in het Spaans van
projectaanvragen en teksten voor de
website. Ook levert zij een belangrijke
bijdrage binnen de werkgroep projecten.

Nieuws over Lourdes
Sinds Lourdes via de Fraternidad in Lima
nieuwe hulpmiddelen heeft gekregen is
haar zelfvertrouwen enorm toegenomen.
Haar droom van een eigen kapsalon is
nog even niet in beeld, mede door de
economische crisis. Wel is het haar gelukt
een betaalde baan te vinden in een
schoenenfabriek.
Activiteiten in Nederland
Verkoop CD Jan & Alleman loopt door
De cd Het gaat de wereld rond van het
Haagse strijdkoor Jan & Alleman werd bij
diverse gelegenheden verkocht. De
opbrengst van de cd gaat in zijn geheel
naar Onbegrensd Ondernemen.
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.

Arelis Farro Ezcurra

En verder……
• Het bestuur heeft een training
gekregen van een professionele
fondsenwerver.
• Cisca is komend jaar gastdocent voor
een project van de Dutch Coalition on
Disability (DCDD). Het lespakket
Nothing about us, over jong en
gehandicapt zijn in ontwikkelingslanden en Nederland, is ontwikkeld
voor vso-scholen.

Hulst
Het Cultureel Centrum Den Dullaert in
Hulst vierde op 28 maart haar 40-jarig
jubileum met een feestelijk programma
met amusement, theater, muziek, sport
en sprekers. Onze stichting was die dag
aanwezig met een diapresentatie, een
stand en een fototentoonstelling. De
verkoop van producten uit Peru en giften
bracht € 196,50 euro op.

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
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.

40-jarig jubileum Den Dullaert
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