Nieuwsbrief nummer 15
December 2018

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 Peru. Wij werken samen met lokale
organisaties en gaan uit van de kracht, kwaliteiten en ervaringen van de mensen zelf.
Ondernemerschap, trainingen op maat en lobbyen zijn hierbij sleutelwoorden.
Meer inkomen door praktijktrainingen
26 Mensen hebben eind 2017 en begin 2018
deelgenomen aan de praktijktrainingen
kleding maken, computervaardigheden en
patisserie. Zij hebben vaardigheden geleerd
op het gebied van kleding maken, computer
en patisserie waardoor zij nu extra
inkomsten genereren.

Door:
 hen de vaardigheden te leren om
zelfstandig belemmeringen die zij
ondervinden in het dagelijkse leven aan
te kaarten;
 gehandicapten-zelforganisaties sterker
te maken en in staat te stellen om
gezamenlijk voor hun rechten op te
komen;
 inclusief beleid te stimuleren door
allianties aan te gaan met overheden,
bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
Fondsenwerving
De fondsenwerving voor dit project verloopt
langzaam o.a. omdat Peru niet meer op de
lijst van ontwikkelingslanden van de
Nederlandse overheid staat waardoor we
aangewezen zijn op kleinschalige giften en
fondsen.

Señora Toribia geeft uitleg tijdens training kleding
maken.

Project Onbegrensde Participatie
Het project Onbegrensde Participatie richt
zich op het toegankelijk maken van
gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt
en infrastructuur voor mensen met een
handicap zodat zij volwaardig deel kunnen
nemen aan de samenleving.
Dit najaar zijn de eerste activiteiten van
start gegaan.

Overhandigen van
cheque door dhr.
Zuidgeest van
Kringloopwinkel
Wateringen & Kwintsheul
aan Loes Keijsers
(secretaris O2).

Met uw ondersteuning willen wij
voorkomen dat mensen in een
isolement raken
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Er worden strategische allianties aangegaan
met overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties en EMSOLAM
grijpt elke gelegenheid aan om samen te
werken bij het uitvoeren van concrete acties
om belemmeringen, die de participatie van
mensen met een handicap beïnvloeden, aan
te pakken.

Cisca Beckers (voorzitter van O2) geeft uitleg over het
project in de Dominicus-gemeente. De solidariteitscollecte bracht 2000 euro op.

Demonstratie tbv rechten van mensen met een
handicap.

Coaches
EMSOLAM is volop bezig met de werving en
selectie van 25 mensen met een handicap
die opgeleid gaan worden tot coach. De
coaches gaan mensen met een handicap en
hun familieleden begeleiden bij het
zelfstandig nemen van stappen om
belemmeringen die zij ondervinden aan te
kaarten en zo mogelijk op te heffen.

Pamflet tbv demonstratie voor de 3% norm (3% van de
werknemers is iemand met een handicap).

EMSOLAM als spreekbuis en belangenbehartiger
EMSOLAM participeert in regio Lambayeque
in een platform van maatschappelijke
organisaties die toezicht houden op de
uitvoering van beleidsmaatregelen gericht
op het verbeteren van de situatie van
mensen met een handicap. De focus ligt
hierbij op transparantie en inclusie.
Ook neemt EMSOLAM regelmatig deel aan
seminars en platforms voor ondernemers en
geeft zij modules op universiteiten over
inclusief beleid.

Roberto (in rolstoel) is een lokale leider die
wordt opgeleid tot coach.

Versterken van belangenorganisaties
Daarnaast is het team van EMSOLAM gericht
bezig met het versterken en formaliseren
van belangenorganisaties voor mensen met
een handicap, zodat zij hun achterban
kunnen ondersteunen en gezamenlijk voor
hun rechten opkomen.
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Namens EMSOLAM en
Onbegrensd Ondernemen
wensen wij u

Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig 2019

Magdalena (links) van EMSOLAM pleit voor
ondernemerschap en inclusief beleid.

Jannet met deelnemers van bijeenkomst

En verder…
Donaties
Wilt u kansen creëren voor mensen met een
handicap? Dat kan. Door donateur te
worden en eenmalig of maandelijks een
bedrag over te maken steunt u het werk van
Onbegrensd Ondernemen. Als donateur
wordt u op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.
U kunt uw donatie overmaken op Rabobank:
NL05 RABO 0103 4079 79 t.n.v. stichting
Onbegrensd Ondernemen in Den Haag. De
stichting heeft de ANBI status, waardoor
donaties onder bepaalde voorwaarden
fiscaal aftrekbaar zijn.

Gouden medailles voor Jannet
Jannet, voorzitter van EMSOLAM, heeft
tijdens de Paralympische spelen van Peru
twee gouden medailles gewonnen. Eén
voor zwemmen en één voor tennis.

Stichting Onbegrensd Ondernemen
KvK-nr. 27306819
Rabobank: NL05 RABO 0103 4079 79
Contactpersoon: Cisca Beckers (voorzitter)
Tel. 0638349343
info@onbegrensdondernemen.nl
www.onbegrensdondernemen.nl
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