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1. Voorwoord
Stichting Proyecto Yannick is opgericht op 23 oktober 2008 naar aanleiding van de geboorte van
Yannick in Celendín, Peru. Yannick werd geboren met downsyndroom, waardoor zijn ouders erachter
kwamen dat er in Celendín geen of onjuiste informatie voorhanden was over downsyndroom. Hulp
van deskundigen zoals een kinderarts, logopedist of fysiotherapeut was er nog veel minder. In Celendín
en omgeving is een redelijk aantal kinderen en jongeren met downsyndroom. Desondanks wordt er
nauwelijks informatie en hulp geboden, waardoor ze niet gestimuleerd worden deel te nemen aan de
samenleving. Mensen met downsyndroom of andere handicaps maken niet of nauwelijks deel uit van
de maatschappij.
De ouders zijn over het algemeen niet erg betrokken bij de opvoeding van hun kinderen, terwijl in het
geval van een gehandicapt kind extra aandacht, begeleiding en therapie juist hard nodig is. Dit komt
voor een groot deel voort uit onwetendheid of het niet accepteren van de handicap van het kind. De
situatie kan nog extra verontrustend zijn in arme gezinnen, waar de dagelijkse bezigheden in eerste
instantie alleen gericht zijn op overleven. Ouders weten niet welke mogelijkheden hun kinderen
hebben, hebben geen reëel beeld van wat hun kinderen kunnen leren en bereiken en laten hen over
het algemeen opgroeien zonder hen naar school te laten gaan of te voorzien in een andere vorm van
onderwijs. Vaak schamen ouders zich voor hun gehandicapte kind. Ze stoppen het weg of
onderhouden het soms zelfs als een beest. In de minder schrijnende gevallen willen de ouders wel,
maar krijgen ze te maken met het gebrek aan kennis; men wordt verkeerd voorgelicht en loopt tegen
muren aan. Op de school voor speciaal onderwijs is niet voldoende kennis en sinds 2010 moeten
kinderen met downsyndroom naar een gewone school. Hun niveau is echter te laag om in een gewone
klas mee te kunnen draaien. Ze worden daar aan hun lot overgelaten of gaan helemaal niet.
En niet alleen de ouders hebben te weinig informatie, ook de meeste onderwijzers, artsen,
verloskundigen, therapeuten etc. En het beeld van downsyndroom, maar ook van andere handicaps in
de maatschappij is nog veel te negatief en vrijwel niet inclusief.
De oprichtster Susan van der Wielen (moeder van Yannick) woont in Cajamarca en is de leidinggevende
van het daadwerkelijke project ter plekke. Zij probeert dagelijks de organisatie draaiende te houden
en nieuwe initiatieven te bedenken waarbij het belang van de kinderen voorop staat. De afgelopen
jaren is de focus van alleen Celendín, verbreed naar Cajamarca en ook andere delen van het land,
doordat we ons naast andere activiteiten ook meer zijn gaan richten op het verbreden van de kennis
van de mensen in de omgeving van kinderen met een handicap, dus de volwassenen waar de kinderen
van afhankelijk zijn (onderwijzers, therapeuten, familieleden etc.), omdat zij een grote invloed
uitoefenen op de ontwikkeling en inclusie van de kinderen.
Het bestuur en de vrijwilligers in Nederland proberen zoveel mogelijk financiële middelen te
verwerven om dit alles mogelijk te maken. Hierbij is de steun van donateurs onontbeerlijk. Mede
dankzij alle steun van onze sponsoren, donateurs en vrijwilligers kunnen wij de situatie in Peru steeds
een beetje beter maken.
In dit jaarverslag willen wij u informeren over de ontwikkeling en het project als geheel. De volledige
financiële verantwoording vindt u achteraan in dit jaarverslag.
Wij danken al onze donateurs, onze familie en vrienden en onze partnerorganisatie in Peru voor de
bijdragen die wij hebben ontvangen en de vorderingen die wij hebben gemaakt.
Bestuur en vrijwilligers Stichting Proyecto Yannick
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2. Organisatie

2.1 Situatie
Er zijn geen duidelijke cijfers mbt het aantal mensen met DS in Peru, in het nationale register van
mensen met een handicap (CONADIS) stonden in 2015 8.800 personen met downsyndroom
geregistreerd. Het is echter duidelijk dat verre van volledig is en dat het om een aanzienlijk hoger
aantal gaat. Degenen in de armste gebieden hebben het over het algemeen het zwaarst.
Hoewel we er wel naar op zoek zijn gegaan, zijn er ook in Celendín geen goede cijfers bekend over
het aantal mensen met Downsyndroom. Er zijn globale tellingen gedaan door mensen die naar de
dorpjes toe gegaan zijn en de gevallen genoteerd hebben. We hebben slechts een heel klein deel
daarvan kunnen achterhalen. En daarbij is het bovendien vrijwel nooit aangegeven wanneer het om
Downsydroom gaat, in de omschrijving is bijna alleen mentale handicap of mentale achterstand
aangegeven.
Er is geen enkele officiële instelling in Peru die gespecialiseerd is in de behandeling begeleiding
ondersteuning van mensen met Downsyndroom in Peru (zoals in NL bijvoorbeeld de Downpoli’s of
een stichting vergelijkbaar aan de SDS). De organisaties die er zijn richten zich over het algemeen op
gehandicapten in het algemeen of gaan uit van een willekeurige groepering, en wat er al is, is
bovendien vrijwel alleen gericht op Lima.
Er is in Peru nog steeds te weinig kennis over Downsyndroom. In de maatschappij in het algemeen
zowel als bij de betrokken families. Of foutieve opvattingen, die in juist voor een negatieve invloed
op de ontwikkeling van mensen met DS kan zorgen. Ook artsen, verlos- en verpleegkundigen weten
vaak niet voldoende af van Downsyndroom waardoor ouders niet voldoende of foutief geïnformeerd
worden.
Er zijn vrijwel geen publieke centra waar kinderen mensen met Downsyndroom terecht kunnen, niet
landelijk en nog veel minder op het platteland, daar is eenvoudig weg helemaal niets. Privé therapie
is kostbaar en voor de grote groep daardoor onbereikbaar.
Integratie in het onderwijs staat nog in de kinderschoenen, integratie op de arbeidsmarkt komt in de
grote steden aan de kust af en toe voor, maar heeft nog een lange weg te gaan.
Een van de grootste problemen is het gebrek aan (juiste) informatie, emotionele ondersteuning,
programma's zoals early stimulation, maar ook medische programma’s en medische controles en
onderwijs.

2.2 Doelstelling
De doelstelling van Stichting Proyecto Yannick is het informeren, ondersteunen, stimuleren en
begeleiden van personen (kinderen jongeren volwassenen) met Downsyndroom, of een handicap
met raakvlakken daaraan, alsmede aan hun ouders, opvoeders en begeleiders en hun omgeving
(onderwijzers, therapeuten, artsen, werkgevers etc...) om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en
hen daardoor zo volledig mogelijk deel uit te kunnen laten maken van de maatschappij.
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2.3 Werkwijze
Stichting Proyecto Yannick probeert de situatie van mensen met Downsyndroom (en handicaps met
raakvlakken daaraan) te verbeteren door het geven van informatie, zowel aan de mensen zelf en hun
omgeving, als aan de maatschappij in het algemeen om de beeldvorming positief te beïnvloeden en
met name ook een reëel beeld te geven.
Door het organiseren van cursussen en lezingen over onderwerpen met betrekking tot
Downsyndroom en andere handicaps, gericht op diverse groepen van betrokkenen (zowel
professioneel als informeel), proberen we de kennis te vergroten.
Daarnaast ondersteunen we met individuele
bijlessen, therapieën, early stimulation en proberen
we de omgeving van het kind, jongere en/of
volwassene te stimuleren om ook bij de
ontwikkeling betrokken te zijn.
We zijn begonnen in Celendín en hebben ons in
eerste instantie alleen op de kinderen daar gericht.
Echter in de afgelopen jaren is gebleken dat de
doelgroep Celendín alleen te klein is voor de dingen
die we willen en kunnen doen. We willen daarmee
een grotere groep bereiken en ook veel meer
samenwerken met andere organisaties in het land.
De kennis over de BVK-methode van de
Nederlandse Peter Lauteslager bijvoorbeeld, maar
ook de Leespraat-methode van de stichting SCOPE,
beiden gericht op een samenwerking tussen een
specialist en de ouders om samen tot een goede
ontwikkeling van het kind te komen.
De afgelopen jaren is het contact met organisaties en specialisten in andere delen van het land
gegroeid. We hebben in Lima onder andere contact met een aantal specialisten op het gebied van
fysiotherapie, met de stichting Family Down en met de SPSD (die lijkt een beetje op de Nederlandse
SDS maar is vrijwel alleen op Lima gericht). We organiseren af en toe activiteiten samen. In
Cajamarca werken we veel samen met de stichting Unión Down Cajmarca. Door de handen ineen te
slaan staan we sterker, en kunnen we meer bereiken. Ook breder dan alleen Downsyndroom. We
hopen in de toekomst die samenwerking verder uit te breiden.

2.4 Bestuur
Proyecto Yannick bestaat feitelijk uit twee onderdelen: Stichting Proyecto Yannick Nederland en
Asociación Proyecto Yannick in Celendín.
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2.4.1 Bestuur in Nederland
De Stichting Proyecto Yannick in Nederland werft hoofdzakelijk fondsen ten behoeve van Asociación
Proyecto Yannick in Celendín. Deze stichting bestond in 2016 uit secretaris/penningmeester Berry
Denessen, algemeen bestuurslid Susan van der Wielen en vrijwilligers Agnes Koops en Jos Bukkems die
publiciteit en nieuwsbrieven verzorgden en ondersteunden bij het zoeken van nieuwe donateurs en
donaties. De positie van voorzitter was gedurende 2016 vacant.

2.4.2 Bestuur in Peru
De stichting in Peru is opgericht op 25 januari 2011 en wordt geleid door Susan van der Wielen. Vicevoorzitter: Vilzeth Vasquez Bazán. Secretaris/penningmeester: Sandra Sandoval Caramutti.

2.5 Organigram
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3. Verslag 2016

3.1 Activiteiten in Nederland
In Nederland zetten bestuursleden en vrijwilligers zich in om publiciteit en voorlichting te geven voor
het werk in Peru. De website en nieuwsbrieven staan hoog op de agenda.
Vanwege de vele wisselingen in bestuur en vrijwilligers in het recente verleden hebben we in 2016
voornamelijk tijd en energie gestoken in het zoeken van vervangende bestuursleden en vrijwilligers.
Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe vaste vrijwilligers, maar helaas nog niet in een nieuwe
voorzitter en secretaris.
Samen met de nieuwe vrijwilligers hebben we een begin gemaakt om orde op zaken te stellen.
Qua fondsenwerving was 2016 een iets minder succesvol jaar dan 2015. Ons aantal vaste donateurs
was stabiel maar we hebben minder eenmalige giften ontvangen.

3.2 Ontwikkelingen en activiteiten in Perú
In 2016 zijn we verder gegaan met onze activiteiten, zowel op kleine schaal in Celendín, als in
Cajamarca en een enkele keer daarbuiten (Lima en Arequipa). Buiten Cajamarca had het
voornamelijk betrekking op de Nederlandse BVK-methode en Leespraat.

3.2.1 Blijvende basis Cajamarca
Na een eerste jaar in Cajamarca in 2015 heeft Susan de beslissing genomen om daar te blijven. Elke
drie a vier weken blijft ze een weekend naar Celendín reizen om daar met de kinderen en ouders te
werken. Wanneer er een geschikte kandidaat voor is en voldoende budget is er de hoop in de
toekomst in Celendín ter plekke iemand elke week aanwezig te laten zijn.
In Cajamarca verloopt de samenwerking met de Unión Down Cajamarca, een oudervereninging voor
kinderen met Downsyndroom ook in 2016 goed. Het op zoek gaan naar gezinnen met kinderen met
Downsyndroom laten we aan hen over, om geen concurrentiestrijd aan te gaan op dat gebied. We
organiseren activiteiten of workshops voor de gezinnen die bij hen aangesloten zijn, en andere
contacten, omdat ons werk ruimer is dan alleen kinderen met downsyndroom. In een aantal keren
realiseren we de organisatie daarvan onafhankelijk van de Unión Down, en andere keren werken we
nauw samen, maar in alle gevallen proberen we een aanvulling te zijn op wat de ander doet,
waardoor we elkaar versterken en verwarring of concurrentie
voorkomen. Bij de Unión Down waren in 2016 ongeveer 75 families
aangesloten. We richten ons hoofdzakelijk op Leespraat, het
organiseren van cursussen en lezingen, en het contact met
specialisten in Lima die we naar Cajamarca toe halen voor evaluaties
en kennisoverdracht. Iets wat we in Celendín ook als doel hadden,
maar door de kleinere doelgroep veel moeilijker haalbaar was. Als
er specialisten komen, proberen we de mensen uit Celendín daarbij
aan te laten sluiten, of indien mogelijk ook naast Cajamarca wat in
Celendín zelf te organiseren.
Technieken om de tong te stimuleren
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3.2.2 Cursusweek specialiste uit Lima
Evenals in 2015 konden we ook dit jaar weer rekenen op de steun van Lic. Juana García Cardenas, zij
is fysiotherapeute, geeft les in fysiotherapie op diverse universiteiten in
Lima en heeft haar eigen rehabilitatiecentrum. Daarnaast heeft ze veel
kennis op het gebied van gedrag en ook autisme bijvoorbeeld.
Dit jaar was de cursus gericht op ouders,
therapeuten en onderwijzers en bestond
uit vier cursusochtenden. Eén ochtend
over gezichtsmassages bij de kinderen
gericht op het voorkomen of verbeteren
van problemen met spraak, zuigen, eten
e.d., de tweede ochtend in het teken van
problemen met beperkingen van zicht, en
de laatste twee ochtenden in het teken van Hoe voelt het als je niet ziet
hydrotherapie. Het effect van zowel warm als koud waterbaden op
Gezichtsmassage om de spieren te
stimuleren
kinderen met bijvoorbeeld downsyndroom of cerebrale parese. Door
de medewerking van de gemeentes Cajamarca en het nabijgelegen
Los Baños del Inca, konden we op de derde dag gebruik maken van de thermaal baden Los Baños del
Inca. Op de vierde dag mochten we gebruik maken van het privé thermaal bad van een
gezondheidscentrum waar we wat meer ruimte hadden en zo konden we een perfecte omgeving
bieden om in het water zelf met de kinderen aan de slag te gaan en te oefenen met het vasthouden
en de massages.
De cursus, waaraan ruim 25 personen deelnamen (bestaande uit onderwijzers, ouders en
psychologen), was een groot succes!

Hidrotherapie in thermaalbad voor kinderen met
cerebrale parese
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De deelnemers waren heel positief!

Zo groot zelfs dat we het aanbod kregen om na de cursus een privé thermaal bad van één van de
familieleden van een deelnemer te gebruiken om daar het geleerde in de praktijk te kunnen blijven
brengen. Dat hebben we een aantal keren gedaan, maar de opkomst was helaas niet hoog genoeg
om de voorbereiding van het bad de moeite waard te laten zijn, waardoor de eigenaar van het
zwembad begrijpelijkerwijs afhaakte na een aantal weken. Daartegenover vonden de ouders de
hygiëne in het openbare bad te wensen over laten en zo werd deze gezamenlijke activiteit afgelast,
maar het geleerde kan natuurlijk ook zeker in individueel verband in praktijk gebracht worden.
Naast de cursus hebben we opnieuw een aantal evaluaties (5) van kinderen uit kunnen voeren. Dit
keer hebben we besloten af te zien van de samenwerking met de gemeente op dat gebied, o.a.
vanwege de beperkte tijd en de organisatie aan de kant van de gemeente die (volgens peruaanse
begrippen normaal) niet bepaald punctueel was. Op een wat informelere wijze, maar daarom zeker
niet kwalitatief minder, en vaak juist met wat meer beschikbare tijd, werden een aantal kinderen met
diverse problemen geëvalueerd en werden er tips gegeven voor vervolgacties. Opnieuw konden we
hierbij ook een familie vanuit Celendín deze service bieden.

3.2.3 Leespraat
In 2016 zijn we verder gegaan met Leespraat. Inmiddels met meer ervaring en meer thuis in het
onderwerp, heeft Susan in Lima een aantal presentaties gegeven over deze Nederlandse methode in
medisch centrum Adesa, dat door Nederland ondersteund wordt en waar de eveneens Nederlandse
Jorinda ter Brake een kleinschalig project opgezet heeft, gericht op jongeren met een verstandelijke
handicap. Adesa ligt in een arm deel in het noorden van Lima. Er waren in totaal in 2016 ongeveer 40
deelnemers, voornamelijk ouders van kinderen met een handicap.
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In Lima was het goed te merken dat het centrum de ouders al jaren stimuleert om aan dit soort
workshops deel te nemen en de ouders motiveert om bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken
te zijn.
In Cajamarca hebben we er dit jaar minder aandacht aan besteed. Het is over het algemeen moeilijk
om de ouders zelf actief te krijgen met de kinderen, er wordt veel waarde gehecht aan het werk van
professionele mensen. Op zich een goed teken natuurlijk, maar erg jammer dat dat de naar onze
mening belangrijke bijdrage van de ouders wat buiten spel zet. We willen dit in de toekomst opnieuw
oppakken. Verrassend is dat groepen met diverse deelnemers steeds weer heel anders reageren. De
ervaring in Lima kunnen we zeker weer gebruiken bij een vernieuwde aanpak in Cajamarca in de
toekomst.
In Celendín is het nog moeilijker om de ouders zelf aan het werk te krijgen, belangrijk voor ons is het
contact te behouden en op een positieve manier hen te blijven stimuleren en motiveren. Dus hen
niet te verplichten, maar er wel steeds zijdelings op terugkomen, om ze aan het idee te laten wennen
en ze op een gegeven moment over de streep te kunnen trekken. Een groot voordeel is dat Yannick
er vaak bij is in Celendín en Cajamarca en zijn spraak gaat nog steeds goed vooruit, in twee talen
(Spaans en Nederlands), wat een motivatie is voor andere ouders.
We hebben ook contact gehad met Heidi van Ginkel in Nederland over de mogelijkheid om voor
Leespraat iets vergelijkbaars op te zetten als we voor de BVK-methode hebben kunnen doen.
Daardoor ontstond ook contact met de stichting Dutch Down Support.
Het bleek lastig om een vergelijkbare formule voor Leespraat te gebruiken, dus we hebben besloten
dat Susan basiskennis over de methode zal verspreiden, met de toestemming van Hedianne Bosch
(Stichting Scope) die de methode ontwikkeld heeft om een Spaanse vertaling van materiaal over de
methode te realiseren. En vervolgens zouden we kunnen kijken of vanuit Nederland een Leespraatspecialist kan komen die met de geïnteresseerden verder op het onderwerp in kan gaan.

3.2.4 De BVK-methode en het “train-de-trainers” programma
In 2014 vond de eerste cursus plaats in Lima, evenals een paar lezingen in Lima en ook één in
Cajamarca.
In samenwerking met ’s Heeren Loo Nederland, Downkids International, Disability Support, Family
Down, Unión Down Cajamarca, natuurlijk Peter Lauteslager en Bert Bakker persoonlijk én de
fysiotherapeuten in BVK-opleiding Juana García Cardenas en Ruth Ruiz Narbajo hebben we in 2015
het vervolg georganiseerd en in 2016 sloten we het “train-de-trainers” programma af. I.v.m. diverse
redenen kon helaas alleen fysiotherapeute Ruth het programma afmaken. Zij kan daardoor nu
zelfstandig de cursus geven en zo de methode nog meer binnen Peru verspreiden in samenwerking
met Proyecto Yannick.
De plannen om te proberen de BVK-methode in te
voeren als standaardmethode voor fysiotherapie bij
kinderen met Downsyndroom binnen Peru zijn erg
lastig te verwezenlijken. Maar door beetje bij beetje
meer contacten op dit gebied te krijgen, zijn de
kansen nog niet verkeken, ook al is dat ons in 2016
nog niet gelukt.
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De cursussen vonden plaats in Arequipa en Lima dit keer, opnieuw in bijzijn van Peter Lauteslager en
Bert Bakker. In totaal hebben we in 2014, 2015 en 2016: 86 mensen opgeleid om met de BVKmethode te kunnen werken en 1 fysiotherapeute die zelf trainingen mag geven.
In Cajamarca hebben we geprobeerd om met de moeders die de cursus gevolgd hebben, dit thema
door te trekken en hen de mogelijkheid te bieden te oefenen en het vervolgens aan families met
jonge kinderen aan te bieden die geen middelen hebben fysiotherapie te betalen. Er was echter niet
veel initiatief van de moeders, en toen we prioriteiten moesten stellen wat tijd betrof, hebben we
besloten voorlopig voorrang te geven aan andere activiteiten. Dit is echter zeker ook een onderwerp
dat we in de toekomst nog verder uit zouden kunnen werken.

3.2.5 Misbruik & huiselijk geweld
Al jaren weten we dat het huiselijk geweld in Peru in heel veel gezinnen aanwezig is. In eerdere jaren
was dat één van de redenen om samen te gaan werken met het
CEM (Opvang Centrum voor Vrouwen) in Celendín, waar
overigens niet alleen vrouwen terecht kunnen, maar ook
mannen en kinderen. Door dat er veel machismo is en er geen
gelijke rechten zijn worden met name heel veel vrouwen en
kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Voor een aantal is dat
overigens zo gewoon dat ze het niet eens als agressie of geweld
beschouwen, want als je je “werk als vrouw of echtgenote” niet
goed doet, nou ja, dan heeft de man waarschijnlijk wel gelijk om
een mep te verkopen, wordt er gedacht, zeker op het platteland, maar ook aan de kust en de grote
steden is de situatie nog steeds alarmerend. Fysieke, verbale en ook seksuele agressie en misbruik
komen heel veel voor, dat laatste ook veel binnen families en vaak wordt de daders de hand boven
het hoofd gehouden door andere familieleden, bijvoorbeeld omdat ze van hen (financieel)
afhankelijk zijn of uit angst. Vrouwen en kinderen met een handicap vormen nog een extra
kwetsbare groep. Zeker degenen die zich niet (goed) verstaanbaar kunnen maken, of een
verstandelijke handicap hebben. Zij kunnen namelijk geen dader aanwijzen, niet vertellen wat er
gebeurd is, of worden niet geloofd. Dat is een onderwerp waar we in de toekomst nog dieper op in
willen gaan. Ook moeders van kinderen met een handicap vormen een hele kwetsbare groep. Als zij
bij hun man weggaan is het heel erg moeilijk om financieel rond te komen, want wie verzorgt
ondertussen het kind dat vaak extra begeleiding nodig heeft, niet alleen kan blijven en vaak niet naar
school gaat, en waarvoor er vaak hogere uitgaven zijn door medische kosten e.d. In november 2016
is het ons gelukt om “artivista” (een activiste die door het gebruik van creatieve uitingsvormen en
theater e.d., dus art, voor gelijke rechten strijdt) Micaela Távara uit Lima naar Cajamarca te laten
overkomen voor een paar dagen workshops.
In eerdere jaren hebben we dit thema in Celendín regelmatig belicht, meer van buitenaf, dus de
theorie over geweld, wat het is, hoe het te herkennen en het bewustmaken van de negatieve invloed
hiervan en het recht op een leven zonder huiselijk geweld, evenals gelijkheid tussen man en vrouw.
In dit geval wilden we met de vrouwen aan hun eigenwaarde en zelfvertrouwen werken en waar
mogelijk ook de verwerking van geweld waar ze me te maken hebben gehad.
Naast het werk met een groep moeders van kinderen met een handicap, hebben we van de kans
gebruik gemaakt om haar ook met een groep plattelandsmoeders van erg arme gezinnen waar veel
geweld is te laten werken. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste mensen te vinden om workshops
te geven. Vanwege de Nederlandse invloed in het project, vinden we gelijkheid en diversiteit
belangrijke principes, tegelijkertijd zijn dat principes die zeker ver van de grote stad lang niet door
iedereen worden gedeeld. Voor dit onderwerp vonden we het extra belangrijk dat iemand de juiste
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overtuiging heeft (anti-geweld en vóór gelijke rechten) maar die tegelijkertijd de cultuur van het
platteland begrijpt en door de “muur” die veel vrouwen om zich heen gebouwd hebben heen kan
breken.
Micaela bleek inderdaad een heel goede keus. De workshops
vonden plaats in redelijk kleine groepen (een groep van 6,
één van 7 en één van 13 deelnemers, allen vrouwen), intiem
genoeg om mensen zich veilig te laten voelen, wat soms
voor hele emotionele situaties zorgde, en waar we zelfs in
die korte tijd een grote verandering in een paar vrouwen
konden zien. Ook dit is een onderwerp waar we de komende
jaren zeker nog op terug willen komen.

3.2.6 Inclusief Onderwijs
Eind 2016, nadat Susan zelf een aantal grote problemen ondervond met haar zoon Yannick in het
onderwijs, en steeds meer moeders (en vaders, maar die spelen in de peruaanse cultuur toch vaak
nog een ondergeschikte rol als het om de opvoeding van de kinderen gaat) vergelijkbare problemen
aangaven, hebben we besloten dit onderwerp juist meer prioriteit te gaan geven.
Onze activiteiten in het algemeen zijn erop gericht om kinderen/jongeren met
een handicap zoveel mogelijk deel uit te laten maken van de maatschappij, maar
als je de kinderen leert lopen en (beter) leert praten en tegen de tijd dat ze naar
school moeten mogen ze niet meer meedoen en houden veel ouders ze thuis,
dan blijkt het onderwijs toch een doorslaggevend obstakel te zijn. Niet alleen in
Cajamarca, maar het is landelijk een probleem en zelfs internationaal. De wet in
Peru is erop gericht dat kinderen met een handicap meedraaien in het reguliere
onderwijs. Er is ook speciaal onderwijs, maar dat zou uitsluitend nog gericht
moeten zijn op kinderen met een zware of meervoudige handicap. De meeste
kinderen met downsyndroom horen mee te doen in het reguliere onderwijs.
Tegenwoordig worden kinderen steeds vaker toegelaten op de scholen, maar
eenmaal binnen wordt er vrijwel niet meer naar ze omgekeken. De onderwijzers weten niet wat ze
met ze aan moeten, zeker als het gedrag problemen oplevert. In Lima werden er eind 2016 nieuwe
initiatieven genomen om de strijd aan te gaan, vooral ook omdat Peru wettelijk verplicht is goed
inclusief onderwijs te bieden. Wij hebben ons bij organisaties in Lima aangesloten. We hebben via
skype op afstand deel genomen aan lezingen (6 deelnemers) over het onderwerp waarna het
initiatief ontstond met twee andere moeders van kinderen met een handicap (downsyndroom en
cerebrale parese) om een werkgroep op te richten: “Grupo de Apoyo para la Educación Inclusiva –
Cajamarca”. In 2017 gaan we ons meer in dit onderwerp verdiepen en workshops plannen.
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3.2.7 Specifieke situaties van families van het project
Over het algemeen hebben we contact met ongeveer 6 families, soms komen er nieuwe bij, soms
vallen er ook families af. Vier daarvan vormen de vaste kern, die al minstens 5 jaar bij ons komen,
twee daarvan zelfs sinds de start in 2008.
We lichten er een paar specifieke situaties uit. Ook al gaat de voortgang langzaam, zoals bij de
meeste families in Celendín, toch merken we dat het heel belangrijk is om contact te blijven houden.
We motiveren ze niet de moed te laten zakken en met de kinderen te blijven werken op de één of
andere manier. Het emotionele aspect speelt een grote rol en niet alleen kennen wij de families al
een aantal jaren, de moeders (en een enkele vader) kennen elkaar inmiddels ook goed en dat schept
een band. Het uitwisselen van ervaringen en tegenslagen helpt in het verwerkingsproces.
Yesenia
We leerden Yesenia kennen toen ze 3 jaar oud was, inmiddels is ze 9 geworden
in 2016! Zoals het zeker in het begin gaat met veel families komen ze wat
aarzelend zonder goed te weten wat we te bieden hebben, en maakt het zien
van een “gringa”(buitenlandse) ze wat verlegen. Zo ging het ook met de familie
van Yesenia. Inmiddels kennen we elkaar echter al een redelijk aantal jaren en
is het kleine eenvoudige huisje van de familie waarschijnlijk in Celendín het huis
wat het meest door vrijwilligers van allerlei nationaliteiten bezocht is. Er is nog
een lange weg te gaan voor Yesenia, maar met ondersteuning loopt ze al wat
stapjes. Ze kan niet praten, maar is erg intelligent en we zijn dit jaar ook met
haar met Leespraat bezig geweest, zij het op een wat alternatieve wijze. Helaas
is het lastig de familie er zelf ook mee aan de gang te krijgen, zodat het met
vlagen gaat wanneer we Celendín bezoeken en daarna weer een tijdje stil ligt.
Maar Yesenia wil zelf altijd erg graag naar het project komen, en heeft vooral
grote schik om het kattenkwaad van Yannick wanneer die tegelijkertijd
aanwezig is.
Brithney
Dit jaar hoorden we dat een wat oudere mevrouw met haar kleindochter
al verschillende keren aan de deur geweest was, op momenten dat we
helaas niet aanwezig waren in Celendín. Het lukte om contact te maken en
ze te ontmoeten tijdens één van onze bezoekjes. De oma van Brithney was
radeloos en al snel konden we begrijpen waarom. Ze stond er vrijwel
alleen voor met haar kleindochter door diverse omstandigheden. Ze was al
bij vele “specialisten” geweest en had verschillende diagnoses te horen
gekregen, maar wist niet goed wat te doen. We hebben kinderen met
verschillende soorten handicaps bij Proyecto Yannick, maar hebben
voornamelijk kennis en ervaring m.b.t. Downsyndroom. Wanneer kinderen zoals Brithney bij ons
komen, vertellen we dat ook. We proberen ter plekke wat ondersteuning te bieden met de kennis die
we hebben, maar wanneer dat (te) beperkt is, proberen we ook z.s.m. in contact te brengen met
specialisten en mensen met ervaring op het betreffende gebied zodat zij ze verder kunnen helpen.
Die zijn over het algemeen niet aanwezig in Celendín en het is lang niet voor alle families mogelijk om
buiten Celendín hulp te zoeken. Daarom proberen we via onze contacten met specialisten zelf steeds
bij te leren om ze toch een beetje bij te kunnen staan. En wanneer we specialisten naar Cajamarca
kunnen halen (vanuit Lima bijvoorbeeld), zorgen we dat we ze met elkaar in contact brengen. In het
geval van Brithney leken het signalen van een autismespectrumstoornis. Om dat helder te krijgen is
het echter helaas noodzakelijk om in Lima een reeks evaluaties van specialisten te ondergaan.
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3.2.8 Vrijwilligers
In 2016 hebben we geen vrijwilligers gehad. In Cajamarca hebben we geen eigen ruimte en in
Celendín kunnen alleen mensen aan de slag die goed Spaans spreken en echt zelfstandig aan de gang
kunnen. Dat soort mensen kunnen we goed gebruiken, maar zijn schaars. We zijn ook niet actief op
zoek naar vrijwilligers voor Peru, omdat het vaak een behoorlijke tijdsinvestering is, in verhouding tot
wat het oplevert. We hopen in de toekomst weer iemand voor een aantal uren aan te kunnen nemen
in Celendín en daardoor dan ook actiever met vrijwilligers aan de slag te kunnen gaan.
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4. Plannen 2017
In 2017 willen we verder gaan met het verspreiden van de BVK-methode en daarnaast proberen het
team met minimaal één nieuwe fysiotherapeute uitbreiden.
We gaan bekijken of we een groep geïnteresseerden m.b.t. Leespraat kunnen vormen, d.m.v. de
workshops die Susan hierover, onder andere Lima, kan gaan geven.
Ook willen we opnieuw cursussen en workshops met specialisten uit Lima over andere thema’s
organiseren en op kleine schaal verder met de activiteiten in Celendín en met Leespraat in het
algemeen.
We willen workshops en gespreksavonden organiseren m.b.t. inclusief onderwijs, gericht op
onderwijzers en scholen, bij voorkeur in samenwerking met andere ouders.
Indien we genoeg budget ter beschikking hebben, willen we opnieuw workshops over huiselijk geweld
organiseren.
Eén van de speerpunten in Nederland zal het vergroten van het aantal “vrienden van Proyecto Yannick”
blijven, de vaste donateurs, en andere inkomsten zoeken, zodat we het werk kunnen voortzetten.
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5. Jaarrekening
BALANS 2016
Debet

EUR

Credit

Saldo ING 01-01-2016

7.335

Kasopnames

Donaties

4.063

Bankkosten

EUR
6.000
126

Hosting website

34

Saldo ING 31-12-2016

5.237

11.397

11.397

Hieronder ziet u een specificatie van de besteding van de geldopnames in Celendín ten behoeve van Proyecto Yannick. Susan
van der Wielen neemt hiervoor geld op van de Nederlandse ING-rekening van Stichting Proyecto Yannick). De bedragen zijn
weergegeven in Peruaanse Sol (PEN). De gemiddelde koers ten opzichte van de euro gedurende 2016 is ongeveer
EUR1=PEN3,65 geweest.
Specificatie inkomsten en uitgaven Peru 2016
PEN
100

Kas

Opnames vanuit NL
Donaties in Peru

PEN

23.211
3.068

400

Loonkosten

12.062

401/412

Ziektekosten/Pensioen/Overige
personeelskosten

5.950

404

Reiskosten

2.767

406

Administratiekosten

205

407

Telefoonkosten

300

409

Huur

595

410

Materiaalkosten

144

420

Overige kosten

430

Computerkosten

3.416
840
26.279
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26.279

