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Stichting Onbegrensd Ondernemen
Stichting Onbegrensd Ondernemen (O2), op 19 oktober 2007 opgericht in Den Haag, is een
onafhankelijke stichting die concrete activiteiten onderneemt om de economische en maatschappelijke
positie van mensen met een lichamelijke handicap vanaf 18 jaar te verbeteren in Peru. O2 werkt vanuit
de overtuiging dat mensen met een lichamelijke handicap (in grote mate) zelfstandig kunnen participeren
in de maatschappij. Omdat beperkte fysieke mobiliteit mensen belemmert in het dagelijks leven en ook in
hun mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen, onderwijs te volgen en economisch en maatschappelijk actief
te zijn, richten we ons vooral op het verbeteren en bevorderen van de sociaal-economische positie van
mensen met een lichamelijke handicap, waarbij ondernemerschap, technische assistentie, toegang tot
microkredieten, spaarsystemen, trainingen op maat en lobbyen voor inclusie en participatie de
sleutelwoorden zijn. De stichting werkt samen met lokale organisaties in Peru, met name EMSOLAM, een
platform wat in 2008 is opgericht en waarvan het bestuur bestaat uit vrijwilligers met een enorme schat
aan ervaring, informatie en contacten met betrekking tot het werken met mensen met een handicap.
Verder onderneemt Onbegrensd Ondernemen activiteiten in Nederland om draagvlak te creëren en
financiering voor de activiteiten van EMSOLAM te realiseren.
Voor meer algemene informatie over de stichting: zie www.onbegrensdondernemen.nl

1. Inleiding
Het jaar 2017 was voor Onbegrensd Ondernemen en onze partner in Peru, EMSOLAM een
veelbewogen jaar. In het voorjaar werd Peru geteisterd door noodweer veroorzaakt door El
Niño, wat een noodhulpactie nodig maakte om getroffen mensen met een handicap te
ondersteunen bij wederopbouw van hun woning die tevens als werkplaats fungeert. Eveneens
bleef EMSOLAM bij de verschillende overheidsinstellingen en lokale besturen pleiten voor een
inclusieve benadering, dus directe betrokkenheid en deelname van mensen met een handicap
aan beleidsvorming en uitvoering.
Als vervolg op het voorgaande project All Inclusive, vonden al tijdens en vooral na de
noodhulpfase concrete activiteiten plaats in de vorm van vaktrainingen en het ontwikkelen van
een nieuw project van Emsolam: Onbegrensde Participatie.
2. Activiteiten 2017
Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten die in 2017 zijn ondernomen in Peru (2.1)
met een verslag van de noodhulp actie, het vervolg op het project All Inclusive en een
samenvatting van het project in ontwikkeling: Onbegrensde Participatie; en (2.2) een overzicht
van de activiteiten in Nederland.
2.1 Peru
Lobby en beleidsbeinvloedingsactiviteiten van samenwerkingspartner EMSOLAM
EMSOLAM heeft zitting genomen in de Wederopbouw Commissie van de Regionale Overheid
als adviseur met betrekking tot inclusief beleid. Vertegenwoordigers van Emsolam hebben
deelgenomen aan een internationaal seminar in Lima over de impact op de samenleving van El
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Niño. Tijdens dit seminar heeft EMSOLAM met de premier van Peru gesproken over inclusief
beleid en het proces van de wederopbouw.
Noodhulpactie
Door noodweer en overstromingen veroorzaakt door El Niño begin 2017 werden veel huizen
verwoest of zwaar beschadigd, werden wegen onbegaanbaar en stegen de prijzen voor
levensmiddelen. Mensen met een beperking werden harder getroffen juist vanwege hun
handicap. Ze raakten nog meer geïsoleerd en werden bedreigd in hun levensonderhoud.
EMSOLAM, familie en vrienden zijn direct in actie gekomen en hebben hulp aangeboden. O2
organiseerde in Nederland een noodhulpactie, die € 1500 heeft opgebracht. Met dit geld, en de
inzet van veel (EMSOLAM) vrijwilligers zijn een aantal getroffen deelnemers van eerdere
projecten van EMSOLAM ondersteund met de hoognodige reparaties aan hun huizen die vaak
tevens werkplaatsen zijn. Voor een fotoverslag zie website www.onbegrensdondernemen.nl
Vaktraining als vervolg op Project ‘All Inclusive: Sociaal en Ondernemend’
De training Schoenmaken die voor 2017 gepland stond is door het noodweer komen te
vervallen. EMSOLAM heeft bij haar achterban gepeild waar de meeste behoefte aan is. Er
bleek vooral behoefte aan een training computervaardigheden te zijn. Niet iedereen heeft een
computer en deze vaardigheden zijn steeds vaker een vereiste bij het vinden van een baan.
Daarnaast bleek er behoefte aan een training Patisserie zodat ondernemers rondom de
feestdagen voor wat extra inkomsten kunnen zorgen. In overleg met ons heeft EMSOLAM
besloten de training Schoenmaken te vervangen voor deze twee trainingen
De training Kledingmaken is in november van start gegaan. Zowel vrouwen als mannen met
een handicap deden mee aan deze training. De deelnemers leerden de basisprincipes van
kledingontwerpen, maat opnemen en patroontekenen.
De training wordt gegeven door een van de deelnemers van het project All Inclusive, die nu zelf
fungeert als rolmodel voor geslaagd ondernemerschap.
EMSOLAM bundelt krachten voor de rechten van gehandicapten en bewerkstelligt
veranderingen
Ook in 2017 heeft EMSOLAM zich ingezet om samen met gehandicapten-belangenorganisaties het thema ‘disability’, en dus rechten van mensen met een handicap, op de
politieke agenda te houden en meer draagvlak voor deze inclusieve benadering en hun
projecten te creëren. De meest nijpende problemen, oorzaken en effecten die mensen met een
handicap in hun dagelijks leven ervaren worden in kaart gebracht en voorstellen voor
oplossingen geformuleerd. Dit document zal worden ingezet voor gerichte lobby.
Daarnaast blijft EMSOLAM in gesprek met bedrijven, organisaties en autoriteiten, middels
diverse forums, debatten en ronde tafel gesprekken over het recht op sociale en economische
deelname voor mensen met een handicap. Tijdens dergelijke bijeenkomsten wordt stelselmatig
aandacht gevraagd voor het naleven van de wet die bepaalt dat minstens 3% tot 5% van de
werknemers, mensen met een handicap zijn. Ook heeft EMSOLAM met success gelobbied voor
het echt rolstoeltoegankelijk maken van openbare gebouwen, zoals tegenwoordig bij de wet is
verplicht maar nog weinig wordt uitgevoerd
Al deze activiteiten en het aangaan van strategische allianties, hebben er toe bijgedragen dat er
meer draagvlak is en veranderingen in gang zijn gezet.
Ontwikkeling van nieuw Project ‘Onbegrensde Participatie’
Aan het eind van het project ‘All Inclusive’ in 2016 heeft EMSOLAM een werkgroep ingesteld
die strategieën heeft geïdentificeerd om de effectiviteit van de projectaanpak te evalueren en
systematiseren om zo de opgedane ervaringen en lessen in kaart te brengen. Dit heeft
geresulteerd in een officieel document ter publicatie met concrete en toepasbare
aanbevelingen. In 2016 en 2017 is deze publicatie verspreid naar overheidsinstanties,
bedrijven, NGO’s en netwerken van diverse maatschappelijke organisaties die werken met
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thema’s als disability, armoede, gender en onderwijs. Deze concrete aanbevelingen maken het
mogelijk om een effectieve “all inclusive” aanpak verder in te bedden in de regio en uit te rollen
naar andere regio’s.
De conclusie is dat EMSOLAM zich heeft ontwikkeld tot serieuze gesprekspartner van de lokale
en regionale overheid. Er zijn al diverse activiteiten ondernomen op het gebied van bepleiten en
beleidsbeïnvloeding gericht op inclusie van mensen met een handicap en de daarvoor
benodigde concrete maatregelen. In de toekomst wil EMSOLAM haar
beleidsbeïnvloedingsactiviteiten verder ontwikkelen, ook in samenwerking met andere
organisaties.
In 2017 is deze benadering en strategie vertaald in een nieuw project ‘Onbegrensde
Participatie’. Dit project 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. Het project beoogt dit te bereiken door:  mensen met een
handicap vaardigheden leren om zelfstandig belemmeringen die zij ondervinden in het
dagelijkse leven aan te kaarten;  gehandicapten-zelforganisaties sterker maken en in staat
stellen om gezamenlijk voor hun rechten op te komen;  inclusief beleid stimuleren door
allianties aan te gaan met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
O2 heeft EMSOLAM hierin van harte ondersteund omdat wij van mening zijn, dat een duurzame
inbedding van het inclusief beleid voor deze doelgroep pas goede kans heeft bij een actieve en
structurele ondersteuning door de (regionale) overheid en lokale maatschappelijke organisaties.
Inmiddels heeft een aantal participanten van het project ‘All Inclusive’ zich aangemeld als
vrijwilliger voor Emsolam. Ze helpen met het organiseren van lokale markten voor ondernemers,
het ontwikkelen van bewustwordingsactiviteiten en doen mee met de projectactiviteiten.
In Nederland is O2 begonnen met de fondsenwerving.
2.2 Nederland
Uitvoering van taken en verantwoordelijkheden van O2 bestuur
Activiteiten in Nederland zijn gericht op het vragen van aandacht, bewustwording en het creëren
van sociaal en financieel draagvlak voor het verbeteren van de maatschappelijke en sociaaleconomische positie van mensen met een lichamelijke handicap in Peru.
Daarnaast houdt een speciale taakgroep van het bestuur van O2 voortdurend kontakt met de
coordinatiegroep van EMSOLAM en geeft feedback op de evaluatie en ontwikkeling van nieuwe
plannen.
Nieuwsbrief en website
In december 2017 is Nieuwsbrief 14 over 2017 samengesteld en per e-mail breed verspreid.
De website van Onbegrensd Ondernemen (www.onbegrensdondernemen.nl) is dit jaar geheel
vernieuwd en bijgewerkt met actuele informatie.
Fondsen en donateurs
Na de ramp door het noodweer door El Niño begin 2017 heeft O2 een noodhulpgeldinzameling
georganiseerd, die € 1500,- opbracht. Verder zijn er, in samenspraak met of direct door onze
partner EMSOLAM, verschillende aanvragen gedaan om donaties en subsidies te verwerven
ten behoeve van de lopende projecten in Peru, en zijn er voorbereidingen getroffen voor een
nieuwe fase voor O2 en voor EMSOLAM.
Onbegrensd Ondernemen ontving een gift van € 1000,- van Stichting Protestants Steunfonds
als bijdrage in de kosten van de vaktrainingen. De Haëlla Stichting ondersteunt het nieuwe
project ‘Onbegrensde Participatie’ met € 2500,-. Verder ontvangt Stichting Onbegrensd
Ondernemen donaties van particulieren. Het aantal vaste donateurs is vrij constant gebleven.
3

3. Organisatie Onbegrensd Ondernemen
Onbegrensd Ondernemen heeft in Nederland een bestuur, enkele personen die
ondersteunende werkzaamheden verrichten en een comité van aanbeveling. Alle betrokkenen
werken op vrijwillige basis. Verder wordt er nauw samengewerkt met EMSOLAM in Peru.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2017 vier keer bij elkaar gekomen voor een algemene bestuursvergadering en
daarnaast meerdere malen in taakgroepen.
Ondersteuning van vrijwilligers
Om het werk van O2 te verdelen en ook anderen als vrijwilliger bij het werk van O2 te betrekken
zijn er enkele personen actief als vrijwilliger. Dat gaat om vertalen van teksten in Engels en
Spaans, ondersteuning bij vertegenwoordiging van onze stichting, etc.
Comité van aanbeveling
De personen die in het Comité van aanbeveling zitten, gaven op individuele basis advies.
Onbegrensd Ondernemen
Bestuursleden
●
Cisca Beckers (voorzitter)
●
Loes Keijsers (secretaris)
●
Man Yen Chan (penningmeester)
●
Jane Pocock (algemeen bestuurslid)
Ondersteuners en vrijwilligers
●
Ysabel Perez
●
Arelis Farro Ezcurra
●
Thea Schellekens
EMSOLAM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Peru, heeft ANBI status.
Bestuursleden
●
Max Anaya Cruz (voorzitter)
●
Jannett Iriqoyen Muñoz (vice voorzitter)
●
Magdalena Santa Maria Chimbor (secretaris)
●
Marianella Lozada Seminario (penningmeester)
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4. Financieel overzicht

Balans per 31 december 2017
Activa

2017

2016

Saldi geldmiddelen
Saldo Kas
Saldo Ing bankrekening
Saldo ASN spaarrekening
Saldo Rabobankrekening
Totaal saldi geldmiddelen
Vooruitbetaalde posten

91
0
3.771
2.790

1)

Totaal activa

91
0
760
1.343
6.652

2.194

0

3.723

6.652

5.917

Passiva
Algemene Reserve
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

5.239
-1.347

6.338
-1.099
3.892

5.239

Bestemmingsreserve

0

0

Bestemmingsfonds 2)

2.500

0

260

677

6.652

5.917

Te betalen posten

Totaal passiva

0
1) Besteding in 2017 ivm vooruitbetaalde bedrag (eind 2016) van € 3.723
Ten behoeve van activiteiten in Peru voor 2017 is eind 2016 € 3723 overgemaakt aan onze partnerorganisatie
Emsolam. Hiervoor was € 1.441 bestemd voor de praktijkdagen kleding- en schoenmaken.
Omdat door het noodweer de cursus schoenmaken geen doorgang kon vinden, is in overleg met de
deelnemers een andere bestemming gevonden: kleding maken, computervaardigheden en pattisserie.
De werkelijke kosten van de in het najaar 2017 georganiseerde praktijkcursdagen bedroegen € 1.484.
2) Project Onbegrensde Participatie
In 2017 zijn we gestart met de werving van financien voor het project Onbegrensde Participatie.
Van Stichting Haëlla hebben wij in 2017 hiervoor een bedrag ontvangen van EUR 2500.
3) Noodhulpaktie in 2017
In 2017 hebben wij voor de door het noodweer El Niño getroffen mensen met een handicap € 1.500
ontvangen van onze donateurs. Hiervoor zijn 4 woningen verstevigd en van een nieuw dak voorzien.
Zie de fotorapportage die begin juli 2017 per mail naar alle donateurs zijn verzonden.
Omdat de in 2017 ontvangen donaties gedurende hetzelfde jaar naar Peru is overgemaakt, is deze post
per balansdatum (31-12-17) niet terug te zien.
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Baten & Lasten 2017
Baten

2017

Alg. donaties van fondsen/bedrijven
Alg. donaties van particulieren
Overige inkomsten

2016

0

0

2.635

2.896

0

48

Totaal baten

2.635

2.944

Lasten
Kosten beheer en administratie
Bestedingen Peru

1)

2)

718

624

3.265

3.418

Totaal lasten
Resultaat

3.983

4.042

-1.347

-1.099

Toelichting:
1) Kosten beheer en administratie
Dit zijn kosten die in Nederland zijn gemaakt, zoals bankkosten, internetkosten, telefoonkosten, vergaderkosten,
drukwerk en porti benodigd voor nieuwsbrieven, rapportage verantwoordingen en fondswervingsakties.
2)
Bestedingen Peru:
Dit zijn kosten ten behoeve van bestedingen in Peru in 2017, die vanuit de algemene middelen (d.i. donateurs) zijn bijgedragen.
Specificatie uitgaven
Reiskosten bestuur Emsolam
Vaste lasten (oa energie, water, telefonie)
Voorbereidingskosten nieuw project
Donaties tbv praktijkcursussen *)
Werkbezoek in Peru

2017
350
943
1.488
484
3.265

2016
350
600
2.050
418
3.418

*) In het najaar zijn praktijktrainingen georganiseerd voor kleding maken, computervaardigheden en patisserie.
Hiervoor heeft het Protestants Steunfonds € 1.000 bijgedragen en € 484 van particuliere donateurs.
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