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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 deze nieuwsbrief veel nieuws uit Peru.
In het begin van dit jaar bracht Cisca
Beckers, de voorzitter van Onbegrensd
Ondernemen een werkbezoek aan Peru,
samen met Ysabel Perez Berru, een trouwe
vrijwilliger van de stichting.
Verder nieuws over de laatste activiteit van
onze samenwerkingspartner EMSOLAM, de
succesvolle basisopleiding voor het maken
van orthopedische hulpmiddelen, die mede
dankzij alle donaties uit Nederland van
start kon gaan.

Les in praktische vaardigheden

Naast theorie over verschillende handicaps
en hulpmiddelen hebben zij geleerd
beenbeugels te maken, aan te meten en
aan te passen. Een orthopeed, traumatoloog en een orthopedisch technicus
verzorgden de lessen. Daarnaast hebben
zij les gehad in ondernemersvaardigheden.

Basisopleiding orthopedische
hulpmiddelen
12 Mensen met een lichamelijke handicap
hebben van 22 januari tot 25 maart met
succes de basisopleiding gevolgd in
Chiclayo
voor
het
maken
van
orthopedische hulpmiddelen.
De deelnemers zijn door EMSOLAM
geworven en geselecteerd waarbij er gelet
werd op opleidingsniveau, motivatie,
bereidheid het geleerde in de praktijk toe
te passen en het fysiek in staat zijn om
met de machines en het gereedschap te
werken.

Alle deelnemers hebben met succes de
vakopleiding afgerond en kregen het
certificaat uitgereikt van het Ministerie van
Werkgelegenheid, dat de opleiding heeft
erkend.

Uitreiking certificaten

Deelnemers
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Bij de deelnemers is de motivatie groot om
zich in de nabije toekomst verder te
bekwamen en in dit vakgebied meer kennis
en ervaring op te doen zodat zij hiermee
een eigen inkomen kunnen verdienen.
Meer informatie over de basisopleiding is te
vinden op onze website:
www.onbegrensdondernemen.nl.

Strategische allianties EMSOLAM
Onbegrensd Ondernemen heeft tijdens het
werkbezoek een belangrijke rol vervuld in
het
koppelen
van
EMSOLAM
aan
verschillende organisaties en instellingen.
Dat
heeft
geleid
tot
verschillende
samenwerkingsafspraken.
Ministerie van Werkgelegenheid
De regionale afdeling van het Ministerie
van Werkgelegenheid en EMSOLAM hebben
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zo heeft EMSOLAM ten behoeve
van de selectie van deelnemers voor de
basisopleiding
voor
orthopedische
hulpmiddelen gebruik gemaakt van een
psycholoog van het ministerie.

Wij danken de Haëlla Stichting,
Schults Schilders BV en onze
donateurs voor het mogelijk
maken van deze opleiding!
Organisatieversterking EMSOLAM
Het platform EMSOLAM is een jaar geleden
opgericht met als doel de krachten te
bundelen en activiteiten te initiëren gericht
op ondernemerschap en maatschappelijke
participatie van mensen met een handicap.
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers
van diverse belangenorganisaties voor
mensen met een handicap.
Samenwerken
als
team
is
niet
vanzelfsprekend. De bestuursleden komen
uit verschillende organisaties en hebben
een eigen manier van werken en
communiceren.
Om de capaciteiten van EMSOLAM en de
onderlinge samenwerking te versterken
heeft
Onbegrensd
Ondernemen
het
mogelijk gemaakt dat de bestuursleden
van het platform een training op maat
kregen
gericht
op
het
succesvol
ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van
projecten en samenwerking.
De
training
heeft
begin
dit
jaar
plaatsgevonden en is gegeven door IPAE,
een gerenommeerd managementinstituut
in Peru.
Tijdens de training werd gewerkt aan de
hand van cases gebaseerd op de
toekomstige projecten van EMSOLAM.

Tekenen samenwerkingsovereenkomst EMSOLAM
en Ministerie van Werkgelegenheid

Regionale Overheid
Er
zijn
gesprekken
gaande
tussen
EMSOLAM en de Regionale Overheid over
toekomstige samenwerking.
Microfinancieringsinstelling Caja Trujillo
EMSOLAM en Onbegrensd Ondernemen
hebben
gesprekken
gevoerd
met
microfinancieringsorganisatie Caja Trujillo.
Met Caja Trujillo is gesproken over het
opnemen van startende ondernemers met
een handicap in hun kredietprogramma
Crediamigo.
Training EMSOLAM bij IPAE
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Landelijke bijeenkomst in Peru voor
ondernemers met een handicap
Twee contactpersonen van onze stichting
hebben deelgenomen aan de eerste
landelijke bijeenkomst van ondernemers
met een handicap. Dat zijn Aida Ortiz
Rodríguez uit Lima en Ernesto Camacho
van Ceramicas Mixtas uit Piura. De
bijeenkomst vond plaats in Lima de laatste
week van januari en was georganiseerd
door diverse belangenorganisaties. Om de
ondernemerscapaciteiten van mensen met
een handicap te versterken vonden er
allerlei lezingen en workshops plaats.
Reactie van Aida: “Het was erg interessant
en ik heb veel handige informatie
gekregen. Het is stimulerend andere
ondernemers te ontmoeten.”

Crediamigo bestaat sinds 2007 en verleent
krediet
aan
ondernemers
met
een
handicap tegen een bijzonder gunstig
rentepercentage indien zij in het bezit zijn
van
een
‘gehandicaptenpas’.
Door
bureaucratische drempels kan het echter 1
tot 2 jaar duren voordat zo’n pas
verkregen wordt. Daarnaast worden er
geen starterskredieten verstrekt door
microfinancieringsorganisaties.
De gesprekken tussen EMSOLAM en Caja
Trujillo zijn nog gaande.
Toekomstige activiteiten
Gedurende
het
werkbezoek
is
het
ondernemerschaptraject doorgenomen in
diverse workshops en vergaderingen.
Tijdens het ondernemerschaptraject leren
de deelnemers hun vaardigheden als
ondernemer ontwikkelen (onder andere het
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.

Vrijwilliger in het zonnetje
Ysabel Perez Berru, mede oprichtster van
Onbegrensd Ondernemen, is Peruaanse en
woont en werkt 22 jaar in Nederland. Zij is
sociologe en heeft jarenlange ervaring met
advies en projectmatig werken, zowel in
Nederland als in Peru. “Ik vind het
inspirerend om mijn kennis en ervaring
opgedaan in Nederland en Peru te
verbinden en in te zetten voor Onbegrensd
Ondernemen.”

Werkbespreking

De ondersteuning door onze stichting werd
door het bestuur van EMSOLAM als een
enorme stimulans ervaren. Door het
werkbezoek zijn een aantal zaken versneld
in gang gezet. Cisca Beckers (voorzitter):
“We lieten een enthousiast en gemotiveerd
team achter”.

Ysabel begeleid workshop van EMSOLAM

Afscheidsavond
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Opbrengst vrijmarkt voor O2
De 11-jarige Femke Bun uit Hulst draagt
Onbegrensd Ondernemen een warm hart
toe. Tijdens de vrijmarkt op Koninginnedag
verkocht zij spulletjes en bracht zij haar
muzikale
talenten
ten
gehore.
De
opbrengst van deze dag was geheel
bestemd voor het werk van onze stichting.
Femke, bedankt!

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. De stichting heeft de ANBI status,
waardoor
donaties
onder
bepaalde
voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

En verder……
• Het bestuur heeft versterking gekregen
in de persoon van Man Yen Chan, die zich
met de financiën bezig houdt.
• De Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft op 6 november
2009 een resolutie aangenomen over
gehandicapten en de millenniumdoelen.
Deze resolutie is een primeur. Voor het
eerst in de geschiedenis nemen landen
zelf expliciet de verantwoordelijkheid om
door
hun
inspanningen
voor
de
millenniumdoelen mensen met een
handicap te bereiken

Steun het vervolgtraject van de
Basisopleiding Orthopedische
Hulpmiddelen.
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