Nieuwsbrief nummer 7
September 2011

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 zevende nieuwsbrief uitgebreid
aandacht voor de vervolgopleiding
orthopedische hulpmiddelen, de eerste
aanzetten tot het creëren van drie
leerwerkplaatsen, een werkbezoek aan
Peru en het tekenen van samenwerkingsovereenkomsten tussen EMSOLAM en de
Regionale Overheid en een microfinancieringsorganisatie.
Vakopleiding II orthopedische
hulpmiddelen succesvol verlopen
Dankzij verschillende donaties kon
vakopleiding II orthopedische
hulpmiddelen in februari 2011 van start
gaan met 18 deelnemers. Deze opleiding is
een vervolg op vakopleiding van vorig jaar.

Deelneemster Nely Mondragon.

Dit keer stond het maken van neksteunen,
korsetten en spalken centraal en was er
een verdieping van het maken van beenbeugels. Daarnaast hebben de deelnemers
vaardigheden geleerd op het gebied van
samenwerking en bedrijfsprocessen.
14 deelnemers hebben de opleiding succesvol afgerond: 8 mannen en 6 vrouwen
kregen na afloop een certificaat uitgereikt
van het Ministerie van Werkgelegenheid.
De opleiding wordt steeds bekender bij de
bevolking van Chiclayo en omgeving.

Wij danken de Haëlla Stichting,
het Rabo Share4More Fonds,
Vereniging Peru-Nederland en
onze donateurs voor het mogelijk
maken van deze opleiding!

Poster aankondiging vakopleiding.
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Dankzij de donaties voor deze vakopleiding
konden er noodzakelijke aanpassingen
gedaan worden aan het gebouw dat
EMSOLAM tot haar beschikking heeft. De
entree en de praktijkruimte van het
gebouw zijn nu rolstoeltoegankelijk en de
binnenplaats is overdekt, waardoor er
meer werkruimte is voor de praktijklessen.

Pablo Ilbañez Marrufo:
“Ik ben erg dankbaar. Ik kan nu zelfstandig
beenbeugels en neksteunen maken. Zo kan
ik ook anderen helpen. Ik hoop dat we in
Cayalti in de toekomst een eigen
werkplaats kunnen starten.”

Een rolstoelhelling naar de praktijkruimte.

In voorbereiding: Leerwerkplaatsen
De deelnemers van de vakopleiding zoeken
een vervolgmogelijkheid om hun geleerde
kennis en vaardigheden in te zetten. Zij
willen graag een eigen orthopedische
werkplaats starten. EMSOLAM en
Onbegrensd Ondernemen hebben het
eenjarige project ‘Leerwerkplaatsen
orthopedische hulpmiddelen als
opstap naar een eigen onderneming’
ontwikkeld om deze wens van de
deelnemers te realiseren. Dit project heeft
een praktijkgedeelte en een scholingstraject waarin zij ondernemersvaardigheden
leren. Aan bod komen onder andere
marktonderzoek en boekhouden. Na dit
project is een goede basis gelegd voor het
starten van een eigen orthopedische
werkplaats.
EMSOLAM en de deelnemers van de
vakopleiding hebben van lokale overheden
inmiddels toezeggingen gekregen voor het
in bruikleen nemen van lokalen die als
werkplaats kunnen dienen, zowel in de
dorpen Cayalti en Ferreñafe als in Chiclayo.

Extra praktijkruimte door overdekking.

Enkele reacties van deelnemers
Ana Valdera:

“Ik ben een
ander mens
geworden. Ik
voel me
krachtiger en
zie meer
mogelijkheden.
Ik heb zoveel
geleerd en wil
graag in
Ferreñafe, het
dorp waar ik
vandaan kom,
in een
toekomstige
werkplaats
verder leren
en werken.”

Gift van € 3500 van kringloopwinkel
Wateringen-Kwintsheul
Ieder jaar organiseert de kringloopwinkel
Wateringen-Kwintsheul een ‘verdeelavond’.
De verschillende kerkelijke gemeenschappen worden in de gelegenheid gesteld om
de jaaropbrengst te verdelen over goede
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doelen. De St. Andreasparochie koos
Onbegrensd Ondernemen als goed doel en
beloonde ons werk met een cheque van
€ 3.500. Op 25 mei kon Onbegrensd
Ondernemen de cheque in ontvangst
nemen. Deze gift komt ten goede aan het
project ‘Leerwerkplaatsen orthopedische
hulpmiddelen als opstap naar een eigen
onderneming’

ambassade in Lima op het programma
over mogelijke steun voor het project
economische participatie.
EMSOLAM benadert overheden en
instellingen tijdens diverse lokale en
nationale evenementen die georganiseerd
worden om aandacht te vragen voor de
situatie van mensen met een handicap.
Op deze manier brengt EMSOLAM haar
projecten onder de aandacht en probeert
zij steun te verwerven voor haar
activiteiten.
Samenwerkingsovereenkomst
EMSOLAM met Caja Trujillo
EMSOLAM heeft met microfinancieringsorganisatie Caja Trujillo een
samenwerkingsovereenkomst getekend.
Deelnemers van projecten van EMSOLAM
kunnen via Caja Trujillo kleine kredieten
krijgen tegen een lage rente.

Voorzitter O2 neemt cheque in ontvangst.

Stichting Protestants Steunfonds heeft een
bijdrage van € 1.000 toegekend voor dit
project.

Ook u kunt een bijdrage geven
voor het realiseren van deze drie
orthopedische werkplaatsen.
Ondertekenen van de overeenkomst met Caja Trujillo.

Werkbezoek aan Peru
Voorzitter Cisca Beckers bracht samen met
Ysabel Perez Berru in 2011 een werkbezoek aan Peru. Tijdens diverse bijeenkomsten hebben ze EMSOLAM begeleid bij
het verloop en de evaluatie van de
vakopleiding en bij het voorbereiden van
onze toekomstige projecten.

Samenwerking Regionale overheid
met EMSOLAM bekrachtigd
De regionale overheid van Lambayeque
heeft een samenwerkingsovereenkomst
getekend met EMSOLAM met het
voornemen de activiteiten van onze
samenwerkingspartner in Peru te ondersteunen. Door deze samenwerking kan
EMSOLAM in ieder geval nog 2 jaar gebruik
maken van het gebouw in Chiclayo. In dit
gebouw vergadert het bestuur van
EMSOLAM en hebben de vakopleidingen
plaatsgevonden. De bedoeling is dat hier
één van de drie orthopedische
werkplaatsen komt als de financiering rond
is.
Activiteiten in Nederland
Fototentoonstelling nadert voltooiing
Om in Nederland aandacht te vragen voor
de situatie van mensen met een handicap
in Peru is Onbegrensd Ondernemen bezig
met het ontwikkelen van een kleurrijke en

Werkoverleg in Chiclayo.

Verder stond een gesprek met een
vertegenwoordiger van de Nederlandse

3

beeldende mobiele fototentoonstelling op 6
banners: ’Leven en werken met een
handicap in Peru’. De tentoonstelling
brengt de creativiteit en ondernemingszin
van enkele mannen en vrouwen met een
handicap in beeld die in Peru leven en
werken aan een zelfstandig bestaan.
Hiervoor zijn door EMSOLAM zes personen
geïnterviewd en door de Peruaanse
fotograaf Carlos Matienzo Alva tijdens hun
dagelijkse bezigheden in beeld gebracht.
Op dit moment legt Astrid Abbinga de
laatste hand aan de vormgeving van de
banners.
Deze tentoonstelling is per 1 oktober 2011
voor uitlening beschikbaar. Wij vragen
géén huur, maar vervoer en verzekering
zijn voor kosten van de huurder. Vijftien
instellingen (waaronder bibliotheken, St.
Mee, St. Welzorg en een aantal bedrijven)
hebben belangstelling getoond en een
verzoek tot plaatsing bij ons ingediend.

Heeft u ook belangstelling voor
het plaatsen van deze
fototentoonstelling? Stuur ons
dan uw verzoek per email.

Een banner van de tentoonstelling.

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……
Vrijwilligers van Onbegrensd
Ondernemen
Birgit Breitschuh en Rien van Bockel,
trouwe vrijwilligers van Onbegrensd
Ondernemen, gaan ons verlaten. Birgit is
met haar gezin weer teruggekeerd naar
Leipzig. We bedanken Birgit en Rien voor
hun steun aan onze stichting.
Vrienden van Onbegrensd
Ondernemen
Lucho Aguilar en Peter Schults hebben ter
ere van hun verjaardagen vrienden
gevraagd het werk van Onbegrensd
Ondernemen met een gift te ondersteunen.
Wij danken Lucho en Peter hartelijk voor
dit mooie gebaar!

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

Jaarverslag 2010
Het jaarverslag 2010 is gereed. U kunt
deze vinden als PDF document op onze
website.
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