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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

De opleiding is een vervolg op de succesvolle basisopleiding die begin dit jaar
plaats vond en waar het maken van
beenbeugels centraal stond. Deze vervolgopleiding komt mede op verzoek van de
deelnemers aan de basisopleiding en speelt
in op de vraag naar orthopedische hulpmiddelen uit de samenleving.

In deze zesde nieuwsbrief aandacht voor
de vervolgopleiding orthopedische hulpmiddelen, wederzijdse werkbezoeken Peru
en Nederland, nieuwe plannen en een
vrijwilliger in het zonnetje.
Vervolgopleiding orthopedische
hulpmiddelen in de startblokken
EMSOLAM, onze partner in Peru, is op dit
moment druk bezig met de planning en
voorbereidingen van een vervolgopleiding
orthopedische hulpmiddelen. Tijdens deze
vervolgopleiding van twaalf weken worden
20 vrouwen en mannen met een lichamelijke handicap opgeleid in het maken en
aanmeten van spalken en korsetten. Ook
worden zij getraind in ondernemersvaardigheden, zodat zij onafhankelijk een eigen
werkplaats voor orthopedische hulpmiddelen kunnen oprichten. Daarnaast krijgen zij
interactieve workshops over empowerment, genderrelaties, sparen en
microkrediet.

Om dit initiatief te
ondersteunen is € 5000,- nodig.
Kunnen wij hiervoor op uw
steun rekenen?
Dankzij een donatie van de Haëlla Stichting
is inmiddels een bedrag van € 2750,binnen. Onze dank hiervoor!
Voorzitter EMSOLAM op werkbezoek in
Nederland
Van 9 t/m 13 augustus 2010 bracht Max
Anaya Cruz, voorzitter van onze
samenwerkingspartner EMSOLAM, een
werkbezoek aan Nederland. Hij was samen
met Carmen Loayza Rios, die ook actief is
voor EMSOLAM. Een goede gelegenheid
voor de bestuursleden en vrijwilligers van
Onbegrensd Ondernemen en EMSOLAM om
elkaar beter te leren kennen en om samen
de lopende en toekomstige activiteiten
door te nemen.
Verder organiseerde O2 diverse werkbezoeken voor Max en Carmen aan bedrijven
en instellingen om informatie over de
situatie van mensen met een handicap in

Het maken van beenbeugels tijdens de basisopleiding.
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Peru en in Nederland uit te wisselen en om
inzicht te krijgen in het productieproces
van orthopedische hulpmiddelen.
De Harting-Bank, een bedrijf voor zorgen revalidatiehulpmiddelen, verzorgde een
uitgebreide rondleiding en gaf informatie
over hun werkwijze. De werkplaatsen die
bezocht zijn hadden betrekking op het
repareren en aanpassen van orthopedische
materialen als rolstoelen, driewielers,
scootmobielen, tilliften, douchestoelen,
toiletstoelen etcetera.

Gesprekken bij Steinmetz de Compaan,
een koepelorganisatie voor mensen met
een verstandelijke en lichamelijke
beperking, leverde waardevolle informatie
op over methodieken en de begeleiding
van mensen met een lichamelijke
beperking naar betaald werk. Dit is erg
interessant voor het toekomstige project
economische participatie.
Tijdens een rondleiding bij Huykman en
Duyvestein, een bedrijf voor
orthopedische schoentechniek, werden de
diverse processen voor het maken van
orthopedische schoenen toegelicht en
kreeg EMSOLAM waardevolle adviezen met
betrekking tot het starten van een orthopedische schoenmakerij.

Op bezoek bij de Harting-Bank

Bij HWW-zorg, een thuiszorgorganisatie,
werd de werking van diverse tilliften
gedemonstreerd en toegelicht. Daarnaast
is informatie gegeven over thuiszorg in
Nederland. In Peru worden er geen tilliften
gemaakt, ze zouden met materialen van
daar goed te ontwerpen en fabriceren zijn.

Bezoek aan Madurodam

Ondanks het drukke programma was er
ook nog even tijd voor een bezoek aan
Madurodam.
Het werkbezoek was voor zowel EMSOLAM
als O2 zeer inspirerend, hartverwarmend
en motiverend om zich gezamenlijk in te
zetten voor de lopende projecten en
nieuwe activiteiten.
Dit werkbezoek was mogelijk dankzij een
financiële bijdrage van een particuliere
organisatie die anoniem wil blijven.

Wij bedanken
alle bedrijven en instellingen
die hun deuren hebben
opengesteld en hun ervaring
hebben gedeeld.
Dit zal zeker ten goede komen
aan de toekomstige werkplaatsen in Peru.

Demonstratie lift bij HWW-Zorg

Zorgbalans helpt mensen met een
zorgbehoefte zolang mogelijk en op eigen
wijze vorm en inhoud geven aan hun leven
op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Informatie geven over de belangenbehartiging van mensen met een handicap in
Nederland stond hier op het programma.
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Aandacht voor werk van O2
In het septembernummer 2010 van het
Magazine Particuliere Initiatieven van Wilde
Ganzen en NCDO is een artikel geheel
gewijd aan het werk van Onbegrensd
Ondernemen (het artikel is te vinden op
onze website).

Werkoverleg met EMSOLAM

Samen zijn zij aan de slag gegaan om de
wens voor een vervolg op de vakopleiding
orthopedische hulpmiddelen voor mensen
met een lichamelijke handicap vorm te
geven (zie hiervoor pagina 1).
Ook is het omvangrijke project Economische Participatie verder uitgewerkt en
aangepast. Er zijn gesprekken geweest
met organisaties die betrokken zijn bij dit
project zoals microfinancieringsorganisatie
Caja Trujillo en de lokale Kamer van
Koophandel (Camera de Comercio).
Nieuwe bestuursleden EMSOLAM
Op 24 juli heeft EMSOLAM voor een nieuwe
periode haar bestuur gekozen. De meeste
bestuursleden zijn voor een volgende
termijn herkozen.
Nieuw in het bestuur is Marianela Perez
Liñán als secretaris. Oud bestuurslid
Jeanett Irigoyen Muñoz is nu de nieuwe
penningmeester.
Ysabel met bestuur EMSOLAM

Tentoonstelling in ontwikkeling
Onbegrensd Ondernemen is van plan een
mobiele tentoonstelling op banners te
ontwikkelen voor gebruik in Nederland:
"Leven en werken met een handicap in
Peru". Hiervoor zullen een aantal personen
in beeld worden gebracht en aan het woord
gelaten. Bij EMSOLAM is dit plan positief
ontvangen en medewerking is toegezegd.
Onbegrensd Ondernemen is bezig
financiering te vinden voor dit voorlichtingsproject. Al vijftien instellingen
(waaronder St. Mee, St. Welzorg,
bibliotheken en een aantal bedrijven,)
hebben belangstelling getoond en een
verzoek tot plaatsing bij ons aangevraagd.
Bij de tentoonstelling kunnen ook activiteiten georganiseerd worden aan de hand
van de tips die O2 geeft.

Secretaris Marianela Perez Liñán

Ysabel Perez Berru op werkbezoek bij
EMSOLAM
In juli/augustus 2010 is Ysabel Perez Berru
op werkbezoek geweest in Peru bij onze
samenwerkingspartner EMSOLAM. Zij heeft
de aanwezige kennis en kwaliteiten van de
bestuursleden van EMSOLAM aangesproken en hen begeleid bij het concretiseren
van de projectvoorstellen en het verder
versterken van hun eigen organisatie en
team.
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We streven ernaar dat de tentoonstelling
vanaf juni 2011 beschikbaar is voor
uitlening.
Heeft u ook belangstelling voor deze
fototentoonstelling, stuur ons dan uw
verzoek per email.

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.

Vrijwilliger in het zonnetje
In deze Nieuwsbrief aandacht voor Birgit
Breitschuh. Zij zet zich in om namens
Onbegrensd Ondernemen bedrijven gericht
te benaderen en hen te betrekken bij onze
activiteiten.
Birgit: “uit eigen ervaring weet ik hoe
lastig het soms kan zijn te leven met
lichamelijke beperkingen. Gelukkig hebben
we hier in het westen allerlei mogelijkheden, die mensen in bijvoorbeeld Peru
niet hebben. Het is goed dat O2 zich voor
hen inzet en hun initiatieven ondersteunt.
Daar wil ik graag mijn steentje aan
bijdragen.”

Het bestuur van Onbegrensd
Ondernemen wenst u

Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig 2011

Birgit

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

En verder……
O2 ontving zowel particuliere donaties als
donaties van Westland Orthopedie,
Stichting Stabij, Vereniging Peru-Nederland
en Schults Schilders.
Hartelijk dank!
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