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et veel plezier presenteren
we u opnieuw onze jaarlijkse
nieuwsbrief; een overzicht van
de belangrijkste activiteiten van
het voorbije jaar, zowel van die in
Peru waar ons werk zich concentreert als deze die zich in Europa
ontwikkelden.
Ik noem Europa omdat ik in 2012 de
kans kreeg om Aynimundo op een
evenement van de Duitse organisatie GLS Treuhand te mogen
vertegenwoordigen. GLS organiseerde een grote bijeenkomst met
een dubbel doel. Enerzijds was
het de bedoeling om ervaringen
uit te wisselen met andere projecten uit Nepal, Pakistan, Kenia,
Vietnam en andere en anderzijds
wilde GLS haar werk promoten dat
zij samen met haar NGO-partners
realiseert.
Het was een bijzonder verrijkende
ervaring en het gaf ons de kans
om ons werk in de sloppenwijken
rond Lima zichtbaar te maken. Het
werd ook duidelijk welke wezenlijke vooruitgang we reeds bereikt
hebben.
Door de uitnodiging voor dit evenement was het bovendien mogelijk om een bezoek te brengen aan
onze donoren waarbij we hen in

M
een persoonlijk gesprek konden
informeren over de werking van
onze organisatie.
Ook één van onze coördinatoren,
Armando López, kreeg de mogelijkheid om naar Europa te reizen
en verschillende projecten rond
personen met een handicap in
Nederland, België en Zwitserland
te bezoeken. Hij leerde op die
manier van dichtbij de realiteit en
de uitdagingen van deze diverse
projecten kennen wat hem veel
inspiratie en nieuwe energie opleverde. Deze ervaringen heeft hij
verwerkt in de plannen voor de
komende jaren binnen het inclusieve onderwijs.

staatsscholen: Op het gebied van
de vorming van de leerkrachten,
lessen in burgerschap en op het
versterken van de kwaliteit van het
onderwijs, zowel de cognitieve als
de kunstzinnige vakken. Binnen dit
project gaan we eveneens verder
ijveren voor het verbeteren van de
levensomstandigheden van personen met een handicap en het
verder uitbouwen van de CBR
(community based rehabilitation).
We hopen dat de informatie die u
via deze nieuwsbrief krijgt u motiveert om bij te dragen en ons te
ondersteunen in ons werk om de
situatie van zoveel mensen in
armoede te verbeteren.

In de laatste 5 jaar hebben we
kunnen bijdragen aan de verbetering van het leven van veel mensen
en vooral van veel kinderen. In de
districten ten zuiden van Lima zijn
we als NGO uitgegroeid tot referentiepunt wat het pedagogisch
aspect en de aandacht voor personen met een handicap betreft.
Armando’s voorstel voor de
komende jaren bouwt verder op
deze succesvolle interventies.
We lanceren een nieuw project
waarin we nog meer gaan inzetten
op het ondersteunen van de

Met lieve groeten
Verónica Rondón Rodríguez,
directora

atemática lúdica, zo noemt
de workshop die deze leerkrachten volgen. Speels rekenen,
je kan bijna niet verder van
de
Peruaanse
schoolrealiteit
afwijken. Pas nu, 5 jaar na de start
van deze workshops, krijgen we
een zicht op de impact ervan, de
tekorten en hoe we het in de toekomst moeten aanpakken.
Wat voorafging …
Het begon in 2006 met een bezoek
aan mijn dochter die onder de
vleugels van Aynimundo het leven
in de sloppenwijken probeerde te
behappen. Piepjong was ze toen,
tenminste in mijn ogen. In de laatste
drie weken van haar verblijf ginds,
ging ik haar bezoeken en zouden
we samen een rondreis door Peru
maken. Het werd een prachtreis maar thuisgekomen bleek ik
eigenlijk alleen te praten over wat
ik in die sloppen had gezien. Het
meest beklijvende was het beeld
van een leerkracht die midden in
de chaos, rommel, armoede met
een groepje groezelige kinderen
zonder enig materiaal rekensommetjes maakte. Tja. Ik begeleid
beroepsmatig kinderen met reken-

moeilijkheden, heb kasten vol
reproduceerbaar en ander materiaal. Dus, Europese reflex, ik wil
dit materiaal met plezier schenken,
verschepen, verzenden… en verwacht daarmee heel wat goeds te
doen.
Toen ik dat voorstelde, was de
reactie heel eenvoudig. Daar doen
we binnen Aynimundo niet aan
mee. Onze leerkrachten kunnen
met dat materiaal niet werken,
maar hebben wel nood aan begeleiding op rekengebied. Als je echt
iets wil doen, dan kom je naar hier
en begeleid je leerkrachten.
Eind 2007 trok ik terug naar Peru.
Oorspronkelijk was gepland dat
ik de leerkracht, verbonden aan
Aynimundo, zou instrueren hoe
hij met dit materiaal aan de slag
kon. Twee weken voor mijn vertrek
merkte ik via mail dat leerkrachten
zich konden inschrijven in een
workshop van 3 dagen … die ik
zou geven.
Ik schrok me rot. Ik had nooit
aan een ‘workshop’ gedacht.
Uiteindelijk stond ik voor een zestiental leerkrachten. Met een mini-

mumkennis van Spaans, veel
gebarentaal en massa’s goede wil
van beide kanten probeerde ik de
basisprincipes van het rekenen uit
te leggen. Ik had geen idee wat
wel en wat niet overkwam maar
de leerkrachten vroegen me het
volgend jaar om terug te komen
en de cursussen verder te zetten.
De taalbarrière verkleinde maar
hoe meer woorden ik begreep, hoe
meer ik snapte dat ik nog bijzonder
veel moest leren. Nationaal presteert Peru zwak op rekengebied.
En de leerkrachten hadden wel
oor naar wat ik vertelde, maar de
kloof – zeker in de eerste jaren
– tussen de werkelijkheid van
waaruit ik vertrok enerzijds en de
realiteit in de scholen zelf anderzijds was alleen met veel goede
wil te overbruggen.
Toen in 2008 bleek dat de workshops rekenen een vervolg kregen,
was het vijfjarenplan rond het
educatieve deel van Aynimundo
net geschreven, uiteraard zonder
rekendeel erin. César, onze
Peruaanse educatieve medewerker zag er het nut zeker van

Over hoe
het zo gekomen is
op zoek gaan. Een rechterhand
voor César die het totaalconcept
van het democratisch onderwijs
begrijpt (wat voor een Peruaan
veel makkelijker is dan voor een
Europeaan), die de toegevoegde
waarde van rekenmateriaal en de
specifieke aanpak vat (waar we
van hieruit nog veel ondersteuning
voor kunnen bieden) en die de
link kan leggen naar de overheid.
Want uiteindelijk is dat het ultieme
doel, als het ministerie van onderwijs haar verantwoordelijkheid op
pedagogisch gebied opneemt, kan
Aynimundo zich concentreren op
de gebieden waar nog wel ondersteuning nodig is. Maar zover zijn
we nog niet.

in en integreerde de specifieke
werking zo goed en zo kwaad als
mogelijk in de begeleiding van de
leerkrachten doorheen het jaar.
Maar hij is een artistiek leraar,
geen wiskundig denker. De begeleiding op wiskundig gebied en het
aanreiken van materialen aan de
scholen bleef beperkt tot één korte
periode per jaar.
In augustus 2012 ben ik voor de
6e keer teruggegaan. Het werd
een totaal andere reis. Het pedagogische team vroeg me om goed
mee te kijken wat de resultaten
van 5 jaar werken waren op rekengebied om op die manier samen
de planning van de komende 5
jaar op te maken. Het begon ontmoedigend. In Villa Jardin had
men mijn bezoek als een doorlichting opgevat. De houding van
de leerkrachten varieerde van
bloednerveus over afstandelijk tot afwijzend. En inhoudelijk hadden ze niet veel van de
principes opgenomen. JBA, een
schooltje waar we nog maar net
vorig jaar mee startten, deed het
iets beter, maar ook hier was nog
overduidelijk werk aan de winkel.
Maar dan kwam gelukkig de
school Ramiro Prialé. Deze
school had een bijzonder autoritaire grondhouding maar na 5 jaar
intensief werken is er veel gemoedelijkheid in de plaats gekomen.
Vorig jaar namen zij een specifieke
leraar, Lorenzo, voor het rekenonderricht in dienst en hij maakte
een heus rekenspeelhol. Hij reproduceerde de rekenspellen, kreeg
de spelregels onder de knie en
ging aan de slag met de klassen
en de leerkrachten. Het resultaat
mocht er zijn. Waar vorig jaar
slechts 30% van de leerlingen het

In 2007 wist ik niet waar ik aan
begon, in de opeenvolgende jaren
heb ik ontzettend genoten van de
workshops, de contacten met de
leerkrachten en de kinderen en
nu is het aan de orde om van op
iets meer afstand de evolutie te
bekijken. Het voelt heel goed.
Hilde Heuninck

vooropgezette nationale rekenniveau behaalden, zijn er nu 80%
geslaagd. Dit was zo opmerkelijk dat zowel collega’s en directies van andere scholen als de
overheid geïnteresseerd kwamen
kijken. Het werd typisch Peruaans
feest, met veel grote woorden en
toespraken, maar ook met veel
kinderen die trots hun kunnen
toonden en een directrice die ver
boven haar 1,50m. uit groeide van
trots.

Het is duidelijk waar het resultaat van Ramiro vandaan komt.
Enerzijds is er de werking die
César al consequent 5 jaar volhoudt. Natuurlijk zetten we dit
verder. Anderzijds is er de motivatie van de directie en de wekelijkse aanwezigheid van Lorenzo.
En dat maakt het verschil. Willen
we de andere scholen dezelfde
kansen bieden, dan zullen we
ter plaatse een rekenspecialist moeten in dienst nemen. En
dat is exact waar we nu naar

V

oor mij is alles begonnen op de
eerste “una noche Peruana”.
Via Pieter, een vriend uit een ver
middelbare schoolverleden ben ik
samen met Jane eens gaan kijken
en luisteren naar wat Aynimundo
precies is en hoe de werking
verloopt. Grote indruk maakten
Warmolt en Vero die vanuit de
dagdaaglijkse praktijk vertelden
over het werk in de sloppenwijken
van Lima en over de gigantische
uitdagingen en verwezenlijkingen
waar Aynimundo voor staat. Ook

H

et was voorzien dat wij:
Sonja en Ignaz Stegeman
in 1989 naar Lima zouden
verhuizen om de stichting van
“De Christengemeenschap” in
Peru mogelijk te maken. Na een
voorbereidend bezoek aan Lima
in 1988, bleek dit onverstandig
voor een jong gezin, gezien de
guerrilla-activiteiten tot in de stad
plaats vonden. Gelukkig konden
anderen gaan. Onze band met
Peru bleef echter wel bestaan.
Door het contact met Michaëla
Hordijk werd ons duidelijk dat
we het geschenk ter ere van ons
zilveren huwelijksfeest in 2000
zouden besteden aan een bijdrage aan onze Zuid-Amerika reis.
Zo zijn we in 2001 met onze zonen
de schenking voor het inmiddels
ontstane Aynimundo persoonlijk
gaan brengen.

We hebben zelfs een hele dag
met de kinderen en jongelui hun
toenmalige jeugdhonk hemelsblauw geschilderd en er was nog
geld voor stoelen en tafels. Wij
werden geraakt door het letterlijk
toepassen van het helpen opdat je
een ander helpen kan.
Tijdens de 11.11.11 actie een paar
jaar later van de R.Steinerschool
'De Es' in Antwerpen-Berchem
stond Aynimundo centraal en
heeft Ignaz verteld en het project
voorgesteld. Gertui Steyeart was
onder de toehorende scholieren en
het verhaal raakte.......en ze ging
naar Lima. Hilde ging haar dochter
bezoeken en het raakte.......

het enthousiasme van de groep
vrijwilligers België en Nederland
die zich inzetten voor het goede
doel was overweldigend. Voor
zo’n initiatief wilden we graag
mee de handen uit de mouwen
steken. Na een eerste jaar als
vrijwilliger en ondersteunende
kracht voor Aynimundo (met onder
meer
de
beroemde/beruchte
kalender 2010) heeft Hilde me dan
gevraagd om de financiën mee op
te volgen. Iedereen die Hilde kent
zal zich kunnen inbeelden dat dit
niet haar favoriete bezigheid was
en ze er dus niet echt rouwig om
was om het door te geven. Zelf
zijn we nog niet tot in Peru geraakt
om het werk van Aynimundo te
bezichtigen maar dit staat zeker
nog op de planning. Het belangrijkste voor mij is nu om vanuit
het rijke westen onze verantwoor-

delijkheid te nemen en te proberen om bij te dragen aan een
betere wereld. Dat dit kan via een
zeer transparante organisatie die
gedragen wordt door enthousiaste
en gedreven vrijwilligers maakt het
des te aangenamer! Mijn hoop is
dat we de werking in Peru kunnen
blijven ondersteunen, het liefste
wat ik doe is de binnenkomende
fondsen doorsturen naar daar
waar ze nodig zijn! Laten we er
samen voor blijven vechten om
het leven overal op deze planeet
beter en aangenamer te maken, ik
help jou omdat jij een ander kan
helpen: Aynimundo!

en zo is het gekomen!
Ignaz Stegeman
Sonja Pasman

Bram Geth

Reis naar Europa
I

n de maand mei maakten wij
onze tweejaarlijkse reis naar
Europa. Directe aanleiding was
de uitnodiging voor Verónica om
te spreken op een congres ter
gelegenheid van de viering van
30 jaar internationale samenwerking en het 10-jarige bestaan van
Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe
van de GLS-Truehand in Bochum,
Duitsland. Ruim een week participeerden we in een internationaal
gezelschap van vertegenwoordigers van initiatieven uit onder
meer Nepal, Kenia, Afghanistan,
India, China en Vietnam. De uitwisseling van ervaringen en gezamenlijke presentaties in onder
meer scholen leverden een vrolijk
en kleurrijk overzicht van wat er in
de wereld gaande is terwijl tegelijkertijd een waardevolle uitwisseling van ideeën en contacten
plaatsvond. Prachtig te beleven
hoe mensen op heel verschillende
plekken en met enorme culturele
verschillen toch een gemeenschappelijk, algemeen menselijk doel blijken na te streven.
De laatste drie dagen vond een
congres plaats met een 150-tal
genodigden; een inhoudelijk en
organisatorisch
hoogstandje
waarin zichtbaar en voelbaar werd
hoe ontwikkelingssamenwerking
gebaseerd op lokaal initiatief en
internationale solidariteit werkelijke ontwikkeling voor alle partners
mogelijk kan maken. Duurzaam en
efficiënt en met respect voor zowel
donor als ontvanger. Waarbij de
ontvanger verantwoordelijk blijft
voor zijn of haar eigen bestaan
en als een moderne “levensondernemer” haar of zijn lot in eigen
hand kan blijven nemen.
Na deze intensieve 10 dagen
maakten we een reis door Duitsland
en gingen vervolgens naar België,
Zwitserland en tot slot Nederland
waarbij we diverse instellingen en
partners bezochten. Samen met
“onze Ayni’s in Europa” werkten
we aan nieuwe plannen en namen
we aan door hen georganiseerde

bijeenkomsten deel.
In België met Hilde Heuninck en
haar enthousiaste jonge team, in
Zwitserland met Bettina en Koni
Groher en in Nederland georganiseerd door Wouter Joop. In België
was er een heuse Peruaanse
avond met Peruaans eten en
drankjes
georganiseerd.
In
Zwitserland een huiskamerbijeenkomst met een hechte kring van
schenkers. Ook werkten we daar
aan de nieuwe door Silvan Groher
ontwikkelde website. In Nederland
en België vertelden onze vrijwilligers, Steffie Neyens, Gertrui
Steyaert en Sander Weeda over
hun ervaringen in Lima en op de
Steinerschool de Es in Berchem
bij Antwerpen beleefden we echt
mooie momenten tijdens de workshops met de geïnteresseerde en
vooral wakkere leerlingen die op
zeer betrokken wijze wisten door
te vragen over wat het betekent
in een ontwikkelingsland te leven.
Na vier zeer intensieve weken
genoten we samen van een paar
heerlijke dagen in Parijs waarna
we voldaan en met nieuwe energie
terugvlogen naar huis, naar Lima,
Peru.
Foto's:
1. Presentatie aan het team van
KinderNotHilfe in Duisburg,
Duitsland
2. Voordracht Verónica tijdens het
congres van de GLS-Truehand
3. Workshop met de 11e klas
aan de Steinerschool De Es in
Mortsel, Antwerpen
4. Werken aan de Website met
Silvan Groher in Zürich,
Zwitserland
5. Presentatie aan en gesprek
met de vrienden in Zwitserland
ten huize van de Familie
Locher
6. Het bestuur van de stichtingen APIA en SWO-docu in
Dübendorf, Zwitserland
7. Presentatie in Hoorn,
Nederland
Verónica Rondón,
Warmolt Lameris

Leven
met een
handicap
in Peru.

Deze tekst werd door
Armando Lopez in het Spaans
geschreven, hij is zo letterlijk
mogelijk vertaald waardoor
de zinswendingen soms wat
vreemd kunnen overkomen.

O

mdat er in Peru geen duidelijke statistische gegevens
bestaan over het aantal inwoners
met een handicap, kunnen we
enkel gebruik maken van referentiecijfers uit andere landen. Op
grond daarvan kunnen we stellen
dat bij benadering een 3,5 miljoen
Peruanen een handicap vertonen. Daarvan behoort 80% tot
de bevolking die in armoede leeft
en uitgesloten is van de toegang
tot elke ondersteuning en fundamentele basisrechten. Zo leren
we uit onderzoeken van diverse
organisaties dat slechts 13% van
de kinderen met een handicap in
een school terecht kan en dat niet
meer dan 4% van deze kinderen
ooit therapeutische ondersteuning
kreeg.

Het wettelijke kader voor de zorg
voor mensen met een handicap in
Peru stamt nog uit de jaren 80 en
is erg verouderd.
Daarom werd een drietal jaar
geleden een nieuw wetsvoorstel
ingediend dat de Conventie voor
de rechten van de personen met
een handicap, opgesteld door
de Verenigde Naties als basis
nam. Dit wetsvoorstel streeft naar
ingrijpende veranderingen in de
manier om om te gaan met de problemen die deze personen dagelijks tegenkomen. Een greep uit de
gewenste veranderingen:
• Een verschuiving van de focus
op zorg en ondersteuning
naar het benadrukken van de
rechten van de mens en zijn
mogelijkheden; inclusie.
• De wettelijke erkenning van
het recht op zelfbeschikking voor personen met een
handicap
• Vastleggen van het recht op
goed inclusief onderwijs
• 5% van de arbeidsplaatsen in
overheidsinstellingen moeten
ingenomen
worden
door
mensen met een handicap
Enzovoort……
Indien dit wetsvoorstel omgezet
wordt in een wet, maakt ze een
betere overheidsinterventie en
civiele ondersteuning ten aanzien
van deze problematiek mogelijk
Het wetsvoorstel ontstond vanuit
een burgerinitiatief waarbinnen
veel organisaties, waaronder
Aynimundo, een grootscheepse
actie ondernamen om handtekeningen van Peruanen te verzamelen. Uiteindelijk verklaarden
140 000 inwoners van het land zich
akkoord met dit voorstel waardoor
we het konden voorleggen aan het
Congres van de Republiek.
Nu, terwijl ik dit artikel schrijf, is
de discussie over dit wetsvoorstel
binnen het Congres geagendeerd.
Laat ons hopen dat we snel over
een nieuwe wet beschikken die
voor deze groep sociaal kwetsbare mensen een betere sociale
inclusie mogelijk maakt.
Binnen Aynimundo vinden we het

belangrijk om dit aspect zowel
extern als intern aan te pakken.
Bij de aanpak van naar buiten
hebben we ons geconcentreerd
op het lobbywerk binnen de lokale
en nationale besturen om te stimuleren dat de regering een adequaat overheidsbeleid ontwikkelt
met aandacht voor de kwetsbare
groepen (bijvoorbeeld: de kinderen en personen met een handicap). Dit intensieve lobbywerk
resulteerde in het burgerinitiatief
rond de nieuwe wet voor personen
met een handicap.
Maar evengoed vinden we de
integratie en sociale ontwikkeling van deze mensen binnen hun
familie, hun eigen omgeving en
hun leefgemeenschap bijzonder
belangrijk. Dit is de weg van binnenuit. Hiervoor hebben we in
het nieuwe project voor 2013 –
2016 acties vooropgesteld die
hiertoe bijdragen. Ik geef enkele
voorbeelden:
• We starten de werking met
kinderen met een handicap
jonger dan 5 jaar op in de wijk
Nueva Esperanza
• We versterken verder de families van de kinderen met een
handicap zodat zij zich ontwikkelen tot ambassadeurs van
de rechten van hun zonen en
dochters
• We zetten ons in om mogelijkheden van inclusieve arbeidsplaatsen voor jongeren te
creëren. Heel concreet starten
willen we hier nu al hulp
bieden aan de jongeren die
een patisserieopleiding volgen
maar uiteraard wordt dit later
uitgebreid naar andere kleine
ondernemingen
Deze en veel meer acties die we
binnen onze projecten uitvoerden,
richten zich altijd op het versterken
van de positie van gehandicapten
zodat zij zoveel mogelijk hun eigen
leven kunnen vormgeven.

Armando Lopez

I

n februari en maart 2011 kreeg
ik de kans om als vrijwilliger aan
de slag te gaan bij Aynimundo in
het wondermooie, ongelooflijk
diverse Lima. In België werkte
ik bij een NGO die zich net als
Aynimundo richtte op de inclusie
van personen met een handicap
en overtuigd was van de noodzaak hiervan. Tot dan toe was mijn
kennis echter grotendeels theoretisch. Aynimundo gaf mij de kans
om het echte leven te ervaren.
Het was een leerrijke, inspirerende ervaring die ik nooit meer
zal vergeten.
Ik was meteen onder de indruk van
Lima. In bepaalde delen van deze
geweldige stad kom je regelmatig
een Mc Donalds of een Starbucks
tegen terwijl je in andere delen
duidelijke tekenen van extreme

feld dat voor lama. En er zijn de
baklessen waarin overheerlijke
taarten gebakken werden (en die
taarten moesten natuurlijk worden
geproefd).
Ik kan nog uren verder vertellen
en jullie bestoken met mijn herinneringen. Maar dan wordt het saai
en gaat de boodschap verloren.
Laat mij daarom ter afsluiting
nog één ding zeggen: Bedankt
Aynimundo, voor de onvergetelijke tijd in Lima! Bedankt voor alle
indrukwekkende ervaringen! En
om het op zijn (Belgisch) Limburgs
te zeggen:

Ge zijt goed bezig!

Steffie Neyens

Inleefreis Steffie Neyens
armoede ziet. Het is net in deze
laatste delen dat Aynimundo werkt
om mensen een uitzicht te geven
op een beter leven.
De plaats die tijdens mijn verblijf in
Lima centraal stond was Carrigan,
een school voor kinderen met een
handicap in San Juan. In deze
school heeft Aynimundo een lokaal
waar therapie wordt gegeven aan
kinderen met een handicap. Maar
er gebeurt meer dan enkel therapie. Elke donderdagmorgen is
er een samenkomst van ouders
van kinderen met een handicap.
Moeders en vaders komen bijeen
om te praten over hun kinderen
en over zichzelf. Hoewel ik, door
mijn basiskennis Spaans, niet
van bij de eerste vergadering
alles meteen begreep, had ik wel
meteen door hoe deugd het doet
voor de ouders om met elkaar te
praten en om te merken dat ze niet
alleen op de wereld staan. Om te
merken dat er andere mensen zijn
die ook een kind met een handicap
hebben. Wat jammer genoeg ook
opvalt is dat vaders nog steeds

een minderheid zijn in deze vergaderingen. Al is dit wel aan het
veranderen.
Carrigan is ook het vertrekpunt
voor de huisbezoeken van Mario
en Juan Pablo. Elke vrijdagvoormiddag gaan zij naar enkele jongeren toe, die omwille van omstandigheden (bv. ontoegankelijkheid
van de wegen en moeders die
hen niet meer kunnen dragen) niet
naar Carrigan kunnen komen. De
meest confronterende dingen heb
ik tijdens deze bezoeken gezien.
Zien hoe arm mensen kunnen zijn,
in welke omstandigheden mensen
moet wonen.... Na terugkeer was
ik er altijd stil van.
In februari en maart is het zomervakantie in Peru. In Carrigan
werden daarom activiteiten georganiseerd voor kinderen met
een handicap en hun broers
en zussen. Een team van leerkrachten levert samen met Liz
van Aynimundo inspanningen om
ervoor te zorgen dat de kinderen
tijdens de zomervakantie niet op

straat rondhangen. Spelen, knutselen, voetballen, .... Noem maar
op! Hoewel ik niet van bij het begin
van de zomervakantie in Lima
was, werd ik door de kinderen al
snel aanvaard. Met enkele van
hen onstond een goede band.
Dit was bijvoorbeeld ook zo met
Jesus, een jongen van 13 jaar in
een rolstoel. Toen de kinderen
op 24 februari tijdens de Clausura
een toneelstuk opvoerden ter
gelegenheid van het einde van de
zomervakantie, was ik apetrots op
hen. Er was zo hard gewerkt! Er
werd niet enkel drie keer per week
gerepeteerd, ook het decor was
volledig zelf geknutseld. Ik heb
nog een boel creatieve ideeën
opgedaan voor mijn eigen kamp.
Bijvoorbeeld hoe je een supermooie boom maakt van een plastieke buis, krantenpapier, een stel
takken en wat verf.
Met het bovenstaande is natuurlijk niet alles verteld. Er is ook
nog de les gebarentaal georganiseerd door Aynimundo. Het
allerleukste gebaar is ongetwij-

Armando’s reis naar Europa
M

idden september kreeg ik de
gelegenheid om in te gaan op
een uitnodiging van de vrijwilligers
van Aynimundo en af te reizen
naar Europa. Het voornaamste
doel van deze reis was het opdoen
van nieuwe ervaringen in het
ondersteunen van personen met
een handicap. Deze ervaringen
kunnen me helpen om een referentiekader op te bouwen zodat
ik in staat ben om in de toekomst
realistische voorstellen te doen
rond het werk met personen met
een handicap in Peru.
Ik bezocht Nederland, België en
Zwitserland en leerde diverse
instituten te leren kennen die op
het gebied van onderwijs, revalidatie, inclusieve werksituatie
en het bevorderen van de zelfredzaamheid van personen met
een handicap werken. Het was
heel interessant om bijvoorbeeld
Zorgboerderij
Noorderhoeve,
en de instituten Midgard en
Scorlewald te bezoeken in
Nederland met hun verschillende
werkplaatsen. De hoge kwaliteit

van de producten verbaasde me.
Door specialisatie en arbeidsdeling worden dingen gemaakt die
kunnen concurreren met andere
op de markt. Maar vooral was ik
opgetogen om te zien op welke
wijze deze mensen in het arbeidsproces werden betrokken en hoe
zij op een adequate manier beant-

woordden aan de eisen die hen
gesteld werden.
Ook bezocht ik Heliomare dat een
grote variëteit aan diensten aanbiedt, niet enkel revalidatie maar
ook mogelijkheden tot sport en
recreatie.
In België kon ik kennismaken met
instellingen als de Thuishaven

Ritmica, die het zelfstandig leven
van personen met een handicap
mogelijk maken en
kunstzinnige activiteiten en zinvolle invulling van vrije tijd aanbieden. De
dagwerking van het Prinsenhof,
onderdeel van Thuishaven, bijvoorbeeld, biedt vele mogelijkheden tot sociale inclusie.
Toen ik in Zwitserland de
Waldorfschool San Michael en
het instituut Sonnhalda leerde
kennen, begon ik te beseffen dat
het verbeteren van de onderwijskwaliteit voor deze personen wel
degelijk mogelijk is maar enkel
indien we ons leren focussen op
hun mogelijkheden en stoppen
met ons te concentreren op het
gegeven dat zij zoveel zaken niet
kunnen bereiken.
In Peru is de situatie van de personen met een handicap bijzonder
moeilijk. De meerderheid behoren
tot de armste groepen in de bevolking. De uitsluiting die armen
ondervinden treft hen dubbel zo
hard. Wie in Peru rond dit thema
werkt, heeft als ideaalbeeld een
verbetering van hun moeilijke
levensomstandigheden voor ogen.
Veel van dit ideaal kreeg ik door
de inspirerende bezoeken steeds
sterker voor ogen. Het heeft me
doen inzien dat ons dagelijks werk
niet voor niets is maar dat het
op middellange of lange termijn

mogelijk zal zijn dat mensen
met een handicap volwaardige
burgers zijn die op hun eigen wijze
bijdragen aan de ontwikkeling van
hun land.
Ik wil graag meerdere mensen
bedanken:
Veronica Rondón en Warmolt
Lameris bedanken, zij organiseerden mijn reis.
Wouter Joop, Hilde Heuninck,
Luud Seuren en hun families die
me ontvingen, vergezelden en alle
coördinatiewerk deden voor de bijzondere bezoeken.
En ik wil in het bijzonder Bettina
Groher bedanken, zij vergezelde
mij tijdens mijn volledige reis als
tolk. Zonder haar waren al deze
nieuwe ervaringen niet mogelijk
geweest. Ik ben ervan overtuigd
dat de impressies van deze reis
in de toekomst Aynimundo zullen
helpen om een meer democratische en inclusieve samenleving te
realiseren.

I

n de eerste weken van 2012
legden we de laatste hand
aan twee “kleine projecten”: De
PRONOEI’s van San Francisco
de la Cruz en Angelitos, beide
in Pamplona Alta in de zuidelijke deelgemeente San Juan de
Miraflores van Lima. Het resultaat:
twee geheel vernieuwde kleuterschooltjes waar zo’n 150 kinderen elke dag met plezier naar
toe gaan. Veilige plekken voor kinderen zijn er niet in deze buurten.
Ze zouden er ook niet zijn geweest
als de ouders niet zelf het initiatief
genomen hadden en wij niet de
mogelijkheid hadden gehad hen te
ondersteunen met de hulp van de
vele schenkers in Europa. In San
Francisco, waar het initiatief heel

toepasselijk “Mi pequeño universo”
(Mijn kleine universum) heet, is
het enthousiasme van de kinderen
extra groot omdat het daar mogelijk was een echte tuin te realiseren op de plek waar voorheen
alleen maar een stoffige zandvlakte was. Omdat het water van
de toiletten daar met een systeem
van Biodigestores ter plekke
wordt behandeld kan middels een
ondergronds aangelegd systeem
het water worden hergebruikt met
als resultaat een echte groene
tuin. Hiermee ging een droom
van leidsters en kinderen in vervulling: een echt groene, schone
speelplek, de enige in de wijde
omgeving! Aan het eind van het
jaar blijkt dat er, naast de 100 kin-
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deren die inmiddels aan het
programma
deelnemen,
een wachtlijst is ontstaan. Op het
moment maken we extra meubels
waardoor het mogelijk wordt in
maart 2013, met de start van het
nieuwe schooljaar, nog eens 20
kinderen extra aan te nemen.
In de tweede helft van 2012 realiseerden we nog een klein project,
net als vorig jaar een Aula de Arte
(lokaal voor kunst) voor de staatsschool José Bernardo Alcedo. Ons
pedagogische team werkt sinds
twee jaar met deze kleine basisschool met 110 leerlingen in een
zeer arme uithoek van Villa Maria
del Triunfo. Daar is een enthousiaste groep van leraren die ons

Armando Lopez

Plataforma Urbana

elders in deze nieuwsbrief),
terwijl onze inmiddels vaste
medewerker Max Salvador
de zaken op kantoor waarnam.
Max volgde begin dit jaar een
cursus 3D tekenen en ontwikkelt zich meer en meer als een
onmisbare assistent in ons kleine
bureau. Hierdoor zijn we een stuk
efficiënter geworden en hoeven
we het tekenwerk niet langer uit te
besteden.
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begin vorig jaar kwam opzoeken
en ons op zeer vasthoudende
wijze verzocht hun school in ons
pedagogische programma op te
nemen. Vanzelfsprekend zijn we
daarop ingegaan. Weliswaar is
het gebouw nog slechter dan de
andere scholen waar we werken,
maar hier staat tegenover dat bij
deze school alle leraren er 100%
van overtuigd zijn dat goed en
democratisch
onderwijs
een
basisvoorziening is waar alle kinderen recht op hebben. Ons team
heeft deze groep van leraren dus
op creatieve wijze opgenomen
in het bestaande programma en
werkt daarnaast met ouders en
leerlingen. En zoals op iedere

school is ook hier het werken met
kunst; tekenen, schilderen, theater
en boetseren een belangrijk hulpmiddel. Vandaar dat we besloten
ook hier – net als vorig jaar bij
de school Ramiro Priale – een
lokaal voor kunstzinnig onderwijs in te richten. Samen met de
ouders, de kinderen en de leraren
renoveerden we vervolgens het
meest vervallen lokaal welk begin
oktober 2012 op feestelijke wijze
ingewijd. Het wordt inmiddels elke
dag benut door alle leerlingen van
deze toch wel heel bijzondere, en
nu ook nog snel groeiende school.
In mei maakten Verónica en ik een
reis naar Europa (verslag hiervan
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Dan de projecten die we samen
met het Ministerie van Onderwijs
proberen te ontwikkelen. In de
vorige Nieuwsbrief berichtten we
over de bureaucratische obstakels
die we daartoe zouden moeten
gaan
overwinnen.
Concrete
resultaten in de zin van gerealiseerde projecten zijn er jammer
genoeg nog niet maar we hebben
nu goede hoop dat het wel gaat
lukken. Peru is geen extreem arm
land meer. De economie groeit
fors ondanks de wereldwijde
crisis, voornamelijk dankzij de
export van de vele mineralen die
ons land rijk is maar ook dankzij
de steeds verder groeiende export
van fruit, bloemen en groenten.
De groeiende rijkdom komt echter,
ondanks de inzet van onze nieuwe
president, nog maar mondjesmaat
ten goede aan hen die dit het
meest nodig hebben. Het goede
nieuws is dat de nieuwe Minister
van Onderwijs pedagoge van
beroep is en zij verkondigt hardop

dat het onderwijs kwalitatief
7
moet verbeteren wil ons land
kunnen toetreden tot de ontwikkelde wereld. Dit helpt ons bij ons
werk. Onze manier van werken
vindt weerklank bij de medewerkers van het ministerie, onze cursussen worden erkend waardoor
leraren na deelname vanwege
hun toegenomen professionaliteit
een beter salaris krijgen. Onlangs
is daartoe een samenwerkingsovereenkomst tussen Aynimundo
en het Ministerie van Onderwijs
getekend.
Op bouwkundig gebied is er ook
meer geld en inzet van het ministerie voor het verbeteren van
de infrastructuur en schoolgebouwen. Deze middelen worden
echter moeilijk uitgegeven (begin
oktober 2012 was nog geen 50%
van het jaarbudget besteed). Deze
onderbesteding komt enerzijds
door de genoemde verlammende
bureaucratie maar ook door een
groot gebrek aan professionals
die dit werk kunnen – en willen –
doen. Vandaar onze inzet om uitgewerkte plannen die we samen
met de schoolgemeenschappen
ontwikkelen aan de Peruaanse
staat aan te bieden. Dit heeft
twee positieve effecten: op basis
van de bestaande normen ontwerpen we moderne, mooie en
vrolijke
schoolgebouwen
die
behoorlijk afwijken van bestaande
“kazernes”. Daarnaast helpen we
de staat haar geld te besteden.

De relatief geringe bijdragen van
schenkgeld uit Europa creëren
hier een hefboom waardoor we
hier grote bedragen helpen uitgeven. Het blijkt echter monnikenwerk de besluitende instanties te
overtuigen, maar beetje bij beetje
weten we vertrouwen te winnen.
In 2011 was het ons al gelukt een
door ons ontworpen kleuterschool
door de staat te laten bouwen.
Jammer genoeg ligt die bouw stil
wegens ernstige corruptie van door
de overheid aangestelde professionals. Die corruptie is overigens
door ons aan het licht gebracht
en na negen maanden van bijna
wekelijks contact met de verantwoordelijke mensen op het minis-
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terie is het nog altijd niet gelukt om
het werk weer op te starten. Maar
zo als het er nu uitziet wordt dankzij
de gezamenlijke vasthoudendheid
van buurtbewoners en Aynimundo
dit schooltje nog voor de start van
het nieuwe schooljaar begin maart
2013 opgeleverd. Weliswaar ging
er een jaar verloren, maar toch.
Nog twee grote schoolprojecten
hebben we onderhanden: een volledige basisschool en een complete school voor speciaal onderwijs. Voor de laatste, “Colegio
Mariana Carrigan” is het ontwerp
inmiddels goedgekeurd te krijgen
en wachten we op definitief groen
licht waardoor de fondsen voor
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deze school worden gereserveerd. Dan hopen wij, betaald
door de Peruaanse staat, het
bestek te kunnen gaan uitwerken.
Volgens de verantwoordelijke
architect van het ministerie wordt
dat dan de eerste school voor speciaal onderwijs die de Peruaanse
staat bouwt en financiert! Met
andere woorden: we werken aan
een modelschool! Verder zijn we
bezig aan het bestek voor nog een
complete basisschool “Colegio
Villa Jardín”. Dankzij de sponsoring door een Duits bouwbedrijf,
Hering Bau, kunnen we dit nog
voor het eind van dit jaar aan het
ministerie aanbieden.
Al met al zijn het arbeidsinten-
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sieve processen, we weten na
bijna twee jaar van moeizaam
ploeteren nog altijd niet zeker of
we deze drie projecten ook werkelijk op deze wijze van de grond
kunnen krijgen. Het moet hoe dan
ook in het volgende kalenderjaar
duidelijk worden of de gekozen
strategie vruchtbaar is. Door de
opgebouwde contacten bij de
ministeries en het gewonnen vertrouwen bij de verantwoordelijke
mensen hebben we echter goede
hoop dat lukt.
De financiële crisis in Europa treft
ook ons hard. De budgetten voor
het komende jaar 2013 zijn behoorlijk gekrompen. Enerzijds doordat

er in Europa minder schenkgeld
is, anderzijds doordat de Euro
in het afgelopen jaar bijna 25%
minder waard is geworden t.o.v.
de Peruaanse sol. In het educatieve programma van Aynimundo
is dat merkbaar in de bijdrage
van bijvoorbeeld KinderNotHilfe,
één van onze grotere donoren
die veel minder geld ontvangt van
schenkers. Hierdoor zal de bijdrage van hen voor de komende
jaren in Euro’s 15% minder
bedragen. Dit komt boven op
de genoemde koersverliezen.
Plataforma Urbana is om twee
redenen wat minder gevoelig. Dat
komt in de eerste plaats door de
kring van vrienden die ons werk
blijvend
ondersteunen
maar
ook omdat we er steeds beter
in slagen hier werk en daardoor
inkomen te genereren. Andere
instellingen huren ons in en
betalen voor onze diensten. Dit
draagt er aan bij dat we in 2012
dicht bij 50% eigen financiering
van onze activiteiten kunnen
gaan komen. Uitgangspunt bij al
deze projecten is ofwel het ecologische/organische ontwerp ofwel
een sociale impact en natuurlijk
liefst beide! Zo ontwierpen we
dit jaar een ecologisch woonhuis
voor particulieren in een zeer
rijke buurt van Lima en een cultuurcentrum met kinderopvang en
kleuterschool voor een marginale
buurt in het oosten van de
stad in opdracht van een
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Zwitserse hulporganisatie.
Voor de Peruaanse afdeling van
de YMCA ontwikkelden we vorig
jaar al de plannen voor een avonturen-jongeren-kamp ten zuiden
van de stad. Dit jaar werkten we
het ontwerp verder uit en zijn de
eerste delen van dit 100% ecologisch opgezette themapark in uitvoering. Daarnaast wonnen wij
de opdracht voor een soortgelijk
maar veel groter project (15 ha)
direct aan de zee voor dezelfde
opdrachtgever. Een grote uitdaging om met geringe middelen
en nog minder water hier in de
Limeense woestijn iets te ontwerpen wat mensen trekt en tegelijkertijd met educatief en ecologisch is. Een laatste project in
deze reeks is een uitbreiding voor
de Steinerschool in Lima. Al met al
spannende projecten die behalve
een financiële bijdrage ook een
creatieve uitdaging betekenen.
Zo gaan we dus 2013 in: met zin
en plezier! Met dank aan al onze
vrienden in België, Nederland
Zwitserland en Duitsland die ons
ook dit jaar weer het vertrouwen
schonken waardoor we dit werk
kunnen blijven doen.
Namens Aynimundo, Plataforma
Urbana,

Warmolt Lameris
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

PRONOEI los Angelitos:
Feestelijke opening onder
een nieuw dak
PRONOEI los Angelitos:
Nieuwe toiletten
PRONOEI San Francisco, mi
pequeño universo: binnenhof
met 3 gerenoveerde lokalen,
links het nieuwe lokaal
PRONOEI San Francisco, mi
pequeño universo: Binnenhof
met het nieuwe toiletblok
PRONOEI San Francisco,
mi pequeño universo: Het
nieuwe Lokaal, geheel in
hout
Aula de Arte JBA (José
Bernardo Alcedo): Oude
toestand
Aula de Arte JBA (José
Bernardo Alcedo): Tijdens de
opening
Aula de Arte JBA (José
Bernardo Alcedo): kinderen en hun leraren ont-

wierpen en maakten alle
wandschilderingen
9. Aula de Arte JBA (José
Bernardo Alcedo): kinderen en hun leraren ontwierpen en maakten alle
wandschilderingen
10. Aula de Arte JBA (José
Bernardo Alcedo): kinderen en hun leraren ontwierpen en maakten alle
wandschilderingen
11.	YMCA, project Azpitia.
Eerste infrastructurele
werken in uitvoering, waterreservoir en druppel-irrigatie
systemen waardoor het park
straks ook echt groen zal
kunnen zijn
12.	YMCA, project Asia, werk
met een groep kinderen voor
het nieuwe ontwikkelingsplan
13.	YMCA, project Asia, en met
een groep jeugdleiders

COLUMN

“De waarde van het initiatief” is een
slagzin die we binnen Aynimundo
graag gebruiken omdat zij kernachtig weergeeft waar we voor
staan en hoe we werken. Aan elke
activiteit of project ligt een initiatief
ten grondslag van iemand uit de
wijken, van daarbuiten of van één
van onze teamleden. In bedrijfskundige termen is dit ons kapitaal, datgene waarmee we ondernemen en waarvan je hoopt dat
het niet verloren gaat en niet aan
waarde inboet.
Onze generatie is opgegroeid met
het beeld van kapitaal als grondstof die je gewoon kunt gebruiken
en die immer in overvloed aanwezig is. Verschillende crises in
de wereld laten ons zien dat het
anders is: de olie raakt op, mijn
eigen huis neemt niet meer vanzelfsprekend in waarde toe en
zelfs schoon drinkwater blijkt iets
te zijn wat in de nabije toekomst
inzet wordt van strategische
conflicten.
Ook bij mensen blijkt initiatiefkracht niet iets wat vanzelfsprekend aanwezig is; de mondiale

vzw Aynimundo België
BE 893 279 631
(ondernemingsnummer)
Hof Van Riethlaan 42
2640 Mortsel
0486 060143
aynimundo@skynet.be
Secretariaat Aynimundo
Nederland
Bregweid 23
1749 DJ Warmenhuizen
aynimundo@ulmus.eu

vraagstukken zijn voor veel jongeren te groot om de moed te
hebben daar iets tegenover te
stellen. Onzekerheid over de
toekomst, slecht perspectief op
betaald werk, afhankelijkheid
van financiële systemen waar we
denken geen invloed op te hebben
stellen met name jongvolwassenen op de proef.
Binnen Aynimundo zien we het als
onze belangrijkste uitdaging initiatiefkracht te wekken en waar reeds
aanwezig tegemoet te komen. Dit
loopt als een rode draad door al
onze programma’s en projecten.
Dit geldt niet alleen voor de jongvolwassenen die ik hierboven
noemde, maar voor alle mensen
die de moed hebben hun eigen
situatie en die van hun gemeenschap te verbeteren.
Terug naar ons kapitaal. Dat zit
in onszelf, de mensen waarmee
we werken en de netwerken die
we hebben opgebouwd, zowel in
Zuid-Amerika als in Europa. Een
kapitaal in Euro’s of Soles hebben
we niet. Dat maakt ons kwetsbaar in deze tijd van teruglopende
giften en een slechte wisselkoers.
Reserves opbouwen van het geld
dat we van u kregen hebben we

nooit gedaan om de eenvoudige
reden dat het in ons werk veel
meer rendement gaf dan dat het
op een bankrekening ooit zou
opleveren.
Eens te meer zijn we afhankelijk
van uw steun. De huidige financiële crisis is vooral een vertrouwenscrisis. Wij hebben het vertrouwen van de allerarmsten in
de wijken. Ik vraag u dringend om
ons te helpen het kapitaal dat we
hebben opgebouwd niet verloren
te laten gaan.
Uw bijdrage is volledig aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Het
rekeningnummer is voor:
België
BE23 5230 8051 1691
TRIOBEBB
t.n.v. vzw Aynimundo België
Nederland
NL78 TRIO 021.24.80.820
t.n.v St. Triodos Foundation,
o.v.v. Aynimundo.
Wouter Joop

BE23 5230 8051 1691
(bankrekening bij Triodos Bank)
TRIOBEBB

NL78 TRIO 021.24.80.820
t.n.v. St. Triodos Foundation
o.v.v. Aynimundo
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