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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

Nederlandse ambassadeur in Peru op
bezoek bij EMSOLAM

In deze achtste nieuwsbrief aandacht voor
de cursus krukken en orthopedische zolen,
het bezoek van de Nederlandse ambassadeur in Peru aan EMSOLAM, de start van
drie leerwerkplaatsen voor orthopedische
hulpmiddelen en activiteiten in Nederland
waaronder onze bannertentoonstelling en
de sponsoractie van Noah.
Cursus krukken en orthopedische
zolen
Dankzij een donatie van een Peruaanse
organisatie (CEAS) aan EMSOLAM konden
de 14 deelnemers van de tweede
vakopleiding orthopedische hulpmiddelen
direct daarop aansluitend nog een korte
vervolgcursus krijgen. In die vervolgcursus
stond het maken van krukken en orthopedische zolen centraal.

Ambassadeur in Peru, Arjan Hamburger.

Op 7 november jl. bracht de Nederlandse
ambassadeur in Peru, de heer Arjan
Hamburger, samen met zijn echtgenote
een werkbezoek aan EMSOLAM in Chiclayo.
Daar werden zij hartelijk ontvangen door
het bestuur van EMSOLAM. Ook waren er
verschillende vertegenwoordigers van de
lokale en regionale overheid aanwezig om
de ambassadeur te verwelkomen.
De ambassadeur was onder de indruk van
de gepresenteerde werkzaamheden en hij
heeft toegezegd het werk van EMSOLAM
vanuit de ambassade met een
financiële bijdrage van 7000 dollar te
ondersteunen. De lokale media (krant en
televisie) besteedde aandacht aan deze
ontmoeting. Op YouTube is een
filmimpressie van dit bezoek te zien. Zie:
www.youtube.com/watch?v=R2_C61xhFtc

Deelnemers van de vakopleiding.
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Leerwerkplaats in Cayalti
Na 1 jaar lobbyen en onderhandelen sluit
de overheidsinstelling Fiducia met
EMSOLAM op 10 januari 2012 een bruikleenovereenkomst af ten behoeve van een
lokaal voor de leerwerkplaats in Cayalti. De
oplevering van het lokaal vindt plaats in
april.

Ambassadeur krijgt uitleg over de vervaardigde
orthopedische hulpmiddelen.

Leerwerkplaatsen van start
Nu ook de Nederlandse ambassade in Peru
(7000 dollar) en Emmaus Parkwijk in
Utrecht (4675 euro) een donatie hebben
toegezegd kunnen 3 leerwerkplaatsen
worden ingericht.
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.
Deze orthopedische werkplaatsen
betekenen voor de deelnemers van de
vakopleiding een belangrijke opstap naar
een eigen onderneming. Zij kunnen
praktijkervaring opdoen met het maken
van orthopedische hulpmiddelen en zij
volgen een scholingstraject waarin zij
ondernemersvaardigheden leren.

Bespreking over bruikleenovereenkomst lokaal
Cayalti.

Aandacht tv-station Cayalti
Ondertussen wordt in Cayalti door
deelnemers van de leerwerkplaats en
Onbegrensd Ondernemen bij het lokale tvstation aandacht gevraagd voor de
toekomstige leerwerkplaats.

Namens EMSOLAM hartelijk dank aan
alle donateurs!

Interview bij lokaal tv-station in Cayalti.

Feestelijke opening leerwerkplaats
Ferreñafe
Op 16 februari werd de leerwerkplaats in
Ferreñafe feestelijk geopend. Het lokaal is
ter beschikking gesteld door ONDA, een
Christelijke organisatie die mensen
ondersteunt met minder kansen in de
samenleving.

Voorbereidingsbijeenkomst met deelnemers van
de 3 leerwerkplaatsen.
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Deelname aan Feria Solidaria
In december 2011 maakten enkele
deelnemers van de vakopleiding promotie
voor hun orthopedische producten op een
feria solidaria: een regionale markt voor
eerlijke handel in Chiclayo.

Feestelijke opening leerwerkplaats Ferreñafe.

Promotie orthopedische producten op de feria.

Werkbezoek aan Peru
Voorzitter Cisca Beckers bracht in januari
2012 samen met Ysabel Perez een
werkbezoek aan Peru. Tijdens diverse
bijeenkomsten is de voortgang van het
project leerwerkplaats orthopedische
hulpmiddelen en het aankomende project
Economische Participatie besproken.

EMSOLAM en deelnemers van de leerwerkplaats
in Ferreñafe.

ANBI status voor EMSOLAM
EMSOLAM heeft het lange traject doorlopen
om de felbegeerde APCI status te krijgen
(vergelijkbaar met ANBI-status + CBFcertificaat). Deze is in Peru nodig om
aanvragen te kunnen doen voor financiële
ondersteuning.

Training ondernemerschap
Inmiddels is de training ondernemerschap
begonnen als onderdeel van het
leerwerkplaatsproject. Docent dhr. Chuica
van managementinstituut IPAE in Chiclayo
leert de participanten ondernemersvaardigheden en begeleid hen bij het doen van
onder andere marktonderzoek en het
opstellen van een bedrijfsplan.

Activiteiten in Nederland
Mobiele fototentoonstelling
De bannertentoonstelling ’Leven en werken
met een handicap in Peru’ is tot nu toe zes
keer uitgeleend: bij vier vestigingen van
stichting MEE Zuid-Holland Noord (Den
Haag, Leidschendam, Leiden en Delft), bij
het Haagse bedrijf Huykman & Duyvestein
voor orthopedische schoentechniek en
tijdens de netwerkbijeenkomst van het
Haags Midden en Klein Bedrijf. Stichting
MEE over de bannertentoonstelling: "We
hebben veel positieve reacties gekregen op
de expositie, die in alle kantoren van MEE
Zuid-Holland Noord heeft gestaan.
Consulenten en andere medewerkers en
ook cliënten waren geïnteresseerd in de
informatie en de foto's op de banners".

Ondernemerstraining.
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voor mensen met een handicap in Peru en
fondsen te werven voor de projecten. Zo
bakken ze zelf koekjes en cake en ze
verkopen die op zondag bij de koffie na de
kerkdienst. Binnenkort organiseren ze een
zondagochtendontbijt in de kerk waar de
kerkgangers zich voor in kunnen schrijven.
Om zich hierop goed voor te bereiden
blijven ze die zaterdagavond een nachtje in
de kerk slapen. Ook staat een activiteit in
een verpleeghuis op het programma.
Sponsorkaart Onbegrensd Ondernemen.

Binnenkort volgen nog meer plaatsingen.
De tentoonstelling is voor uitlening
beschikbaar. Wij vragen géén huur, maar
vervoer en verzekering zijn voor kosten
van de huurder. Bij de tentoonstelling zijn
sponsorkaarten beschikbaar.
Heeft u belangstelling voor het plaatsen
van deze fototentoonstelling? Stuur ons
dan uw verzoek per email.
Initiatiefnemer Noah.

Actie jeugdkerk Scheveningen
voor Onbegrensd Ondernemen
De jeugdkerk van de Nieuwe Badkapel/
Zorgvlietkerk in Scheveningen kiest elk
jaar een goed doel uit om te ondersteunen.
De leden van de jeugdkerk dienen
projecten in waaruit vervolgens een keuze
wordt gemaakt.
De 14-jarige Noah van der Toorn diende
Onbegrensd Ondernemen in als goed doel.
De keuze van de jeugdkerk viel op onze
projecten. Binnen en ook buiten de kerk
gaat de jeugdkerk dit jaar door middel van
activiteiten aandacht vragen voor de
positie van mensen met een handicap in
Peru.

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.

Op de vraag naar zijn motivatie om de
projecten van Onbegrensd Ondernemen in
te dienen vertelde Noah: “Wij hebben het
goed in Nederland. Ik vind het belangrijk
om iets te doen voor mensen in landen als
Peru die het slechter hebben dan wij, zoals
mensen met een handicap. Wat mij aanspreekt in de projecten van Onbegrensd
Ondernemen is dat ze gericht zijn op
ondersteunen van mensen met een
handicap bij het krijgen van een eigen
inkomen zodat ze in de toekomst
onafhankelijk verder kunnen.”

Stichting Onbegrensd Ondernemen
KvK-nr. 27306819
Rabobank: 1034.07.979
Contactpersoon:
Cisca Beckers (voorzitter)
Postbus 26083
2502 GB Den Haag
tel. 0645069011
info@onbegrensdondernemen.nl
www.onbegrensdondernemen.nl

De jeugdafdeling van de kerk heeft diverse
activiteiten bedacht om aandacht te vragen
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