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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 dat 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
In 2018 zijn fondsenwervingsactiviteiten ondernomen en zijn de eerste activiteiten van het
project Onbegrensde Participatie van start gegaan Als vervolg op ‘All Inclusive: Sociaal en
Ondernemend’ project richt dit nieuwe ‘Onbegrensde Participatie’ project zich op het
toegankelijk maken van gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt en infrastructuur voor
mensen met een handicap zodat niet alleen kan worden voorkomen dat zij in een isolement
raken, maar dat het juist mogelijk wordt om volwaardig deel te kunnen nemen aan de
samenleving. 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.
2. Activiteiten 2018
2.1 Activiteiten van samenwerkingspartner EMSOLAM in Peru
Meer inkomen door praktijktrainingen
26 Mensen hebben eind 2017 en begin 2018 deelgenomen aan een drietal praktijktrainingen. Zij
hebben vaardigheden geleerd op het gebied van kleding maken, computer en patisserie
waardoor zij nu extra inkomsten genereren.
1

Nazorg van project ‘All Inclusive’ afgerond
Inmiddels zijn de nazorg activiteiten van het ‘All Inclusive’ project helemaal afgerond en heeft
een aantal participanten van dit vorige project zich aangemeld als vrijwilliger voor EMSOLAM.
Ze zetten zich in samen met EMSOLAM om anderen uit hun isolement te halen.
Project Onbegrensde Participatie van start
Hoewel de fondsenwerving voor het nieuwe project van EMSOLAM ‘Onbegrensde Participatie’
maar langszaam op gang is gekomen in 2018 en nog lang niet alle plannen dekt, en ondanks
fysieke tegenslagen onder de stafleden van EMSOLAM, is er toch al begonnen met de eerste
activiteiten van dit project.
Coaches
EMSOLAM is dit najaar volop bezig geweest 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.
Versterken van belangenorganisaties
De staf van EMSOLAM is 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.
Ook worden strategische allianties aangegaan met overheden, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. 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.
Lobby en beleidsbeïnvloedingsactiviteiten
EMSOLAM is een serieuze gesprekspartner van de lokale en regionale overheid en heeft
diverse activiteiten ondernomen op het gebied van bepleiten en beleidsbeïnvloeding gericht op
inclusie van mensen met een handicap en de daarvoor benodigde concrete maatregelen.
Als spreekbuis en belangenbehartiger participeert EMSOLAM in een platform van
maatschappelijke organisaties in de regio Lambayeque die toezicht houden op de uitvoering
van beleidsmaatregelen ten gunste van mensen met een handicap. De focus ligt hierbij op
transparantie en inclusie.
EMSOLAM zoekt proactief contact met verschillende overheidsinstanties, neemt zitting in
tijdelijke of permanente commissies, zoals bv de Wederopbouw Commissie van de Regionale
Overheid, of werkt als adviseur met betrekking tot inclusief beleid.
De staf van Emsolam neemt regelmatig deel aan seminars en onderwijs tbv inclusief beleid, en
draagt bij aan onderzoeken die de meest nijpende problemen, oorzaken en effecten die mensen
met een handicap in hun dagelijks leven ervaren in kaart brengen en adviseert bij het
formuleren van voorstellen voor oplossingen.
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. Zo neemt EMSOLAM deel aan doelgerichte acties
en demonstraties, bv om duidelijk te maken dat de publieke en private sector zich aan de
wettelijk bepaalde norm moet houden dat 3% van het personeel iemand met een handicap moet
zijn of bv. lobbyen voor het echt rolstoeltoegankelijk maken van openbare gebouwen, zoals
tegenwoordig bij de wet is verplicht maar nog weinig wordt uitgevoerd.
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2.2 O2 in 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 contact met de
coördinatiegroep van EMSOLAM en geeft feedback op de evaluatie en ontwikkeling van nieuwe
plannen.
Nieuwsbrief en website
In december 2018 is Nieuwsbrief nr. 15 over 2018 samengesteld en per e-mail breed verspreid.
De website van Onbegrensd Ondernemen (www.onbegrensdondernemen.nl) is bijgewerkt met
actuele informatie.
Fondsenwerving en donateurs
De fondsenwerving voor het project ‘Onbegrensde Participatie’ 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, maar ook door ziekte binnen het O2team.
In maart heeft het bestuur van O2 een uitvoerige/ officiele aanvraag gedaan bij United Nations
Fund for Disability om een meerjarig kleinschalig proefproject over rechten van mensen met een
handicap te financieren in Peru. Het voorstel was gericht op ondersteuning van EMSOLAM zelf,
om samen met gehandicapten-belangen-organisaties het thema ‘disability’ op de regionale
politieke agenda te zetten en zo meer draagvlak te creëren voor de inclusieve benadering en
daaraan gerelateerde concrete projecten. Helaas is ons verzoek niet gehonoreerd.
Wel hebben we in Nederland bijdragen ontvangen voor het project Onbegrensde Participatie.
Kringloopwinkel Wateringen & Kwintsheul overhandigde aan O2 een cheque van € 2000.
Een bijeenkomst van de leden van de Dominicus kerk gemeenschap in Amsterdam eind
augustus met informatie over het project en een solidariteitscollecte heeft € 1983,60
opgebracht.
Verder blijft Stichting Onbegrensd Ondernemen donaties ontvangen van particulieren. Het
aantal vaste donateurs is vrij constant gebleven.
3. Organisatie Onbegrensd Ondernemen
Onbegrensd Ondernemen heeft in Nederland een bestuur en enkele vrijwilligers die het werk
van O2 ondersteunen. Alle betrokkenen werken op vrijwillige basis. Verder wordt er nauw
samengewerkt met EMSOLAM in Peru.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2018 drie keer bij elkaar gekomen voor een algemene bestuursvergadering en
daarnaast meerdere malen in taakgroepen, zoals doorlopend contact met EMSOLAM, het
schrijven van de UNFD aanvraag in maart en het proces van informatie inwinnen en
uiteindelijke besluit om niet een professionele betaalde fondsenwerver in te huren maar
voorlopig zelf als O2 de fondsenwerving te blijven doen.
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 van Spaans in
Nederlands en/of Engels en omgekeerd, ondersteuning bij vertegenwoordiging van onze
stichting, etc.
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Onbegrensd Ondernemen
Bestuursleden
●
Cisca Beckers (voorzitter)
●
Loes Keijsers (secretaris)
●
Man Yen Chan (penningmeester)
●
Jane Pocock (algemeen bestuurslid)
EMSOLAM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Peru, heeft ANBI status.
Bestuursleden
●
Jannett Iriqoyen Muñoz (voorzitter)
●
Max Anaya Cruz (vice voorzitter)
●
Magdalena Santa Maria Chimbor (secretaris)
●
Marianella Lozada Seminario (penningmeester)
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4. Financieel overzicht 4. Financieel overzicht

Balans per 31 december 2018
Activa

2018

2017

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

91
0
4.274
2.213

Vooruitbetaalde posten

Totaal activa

91
0
3.771
2.790
6.578

6.652

0

0

6.578

6.652

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

3.892
558

5.239
-1.347
4.450

3.892

Bestemmingsreserve

0

0

Bestemmingsfonds 1)

1.986

2.500

Te betalen posten

142

260

Totaal passiva

6.578

6.652

-1

1) Project Onbegrensde Participatie
In 2018 is voor dit project EUR 5.136 aan fondsen en donaties ontvangen, waarvan EUR 650 uit de algemene middelen.
In juli 2018 is EUR 5.650 overgemaakt naar Emsolam, zodat het project opgestart kan worden.

Beginsaldo 1 januari
Ontvangsten donaties en fondsen
Totaal ontvangsten
Doorstorting aan Emsolam
Eindsaldo 31 december

2018 (EUR)
2.500
5.136
7.636
-5.650
1.986

2017 (EUR)
0
2.500
2.500
0
2.500
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Baten & Lasten 2018
Baten

2018

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

2017

0

0

2.103

2.635

0

0

Totaal baten

2.103

2.635

Lasten
Kosten beheer en administratie
Bestedingen Peru

1)

2)

545

718

1.000

3.265

Totaal lasten
Resultaat

1.545

3.983

558

-1.347

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 2018, die vanuit de algemene middelen (d.i. donateurs) zijn bijgedragen.

Kosten specificatie
Reiskosten bestuur Emsolam
Vaste lasten (oa energie, water, telefonie)
Voorbereiding/opstart project
Donaties tbv praktijkcursussen
Werkbezoek in Peru

2018
350
650

1.000

2017
350
943
1.488
484
3.265
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