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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 m.b.t. 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 en Cajamarca geen goede cijfers
bekend over het aantal mensen met Downsyndroom of vergelijkbare handicaps. 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 Downsyndroom 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
5
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(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.

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 SPSD (die lijkt een beetje op de Nederlandse SDS maar is vrijwel alleen op Lima
gericht), met Family Down, hoewel hun activiteiten de afgelopen jaren wat stil zijn komen te liggen,
en met de nieuwe organisatie Colectivo 21, die opgericht is begin 2017 en heel erg actief is. We
organiseren af en toe activiteiten samen. Sinds eind 2016 maken we deel uit van de Coalición por el
Derecho a una Educación Inclusiva, een samenwerkingsverband tussen een aantal (vooral landelijke)
organisaties die veelal op Lima gericht zijn, maar die met elkaar Inclusief Onderwijs proberen te
verbeteren. In Cajamarca werken we veel samen met de stichting Unión Down Cajamarca, Asociación
Holanda (vooral gericht op doven) en wanneer mogelijk met de overheidsorganisaties Oredis
(regionaal) en de UGEL (lokaal, onderwijsadministratiekantoor). Door de handen ineen te slaan staan
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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.

2.4.1 Bestuur in Nederland
De Stichting Proyecto Yannick in Nederland werft hoofdzakelijk fondsen ten behoeve van Asociación
Proyecto Yannick in Cajamarca. Deze stichting bestond in 2017 uit secretaris/penningmeester Berry
Denessen en algemeen bestuurslid Susan van der Wielen. De vrijwilligers Agnes Koops en Jos
Bukkems die eerder publiciteit en nieuwsbrieven verzorgden en ondersteunden bij het zoeken van
nieuwe donateurs en donaties moesten helaas afscheid nemen vanwege persoonlijke
omstandigheden. De positie van voorzitter was gedurende 2017 vacant. We zijn hard op zoek naar
vervangers.

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 2017

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 ook in
2017 voornamelijk tijd en energie gestoken in het zoeken van vervangende bestuursleden en
vrijwilligers. Dit heeft echter nog niet tot een goed resultaat geleid.
Qua fondsenwerving was 2017 een iets minder succesvol jaar dan voorgaande jaren. Ons aantal
vaste donateurs was stabiel maar we hebben minder eenmalige giften ontvangen.
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3.2 Ontwikkelingen en activiteiten in Perú
In 2017 zijn we verder gegaan met onze activiteiten, zowel op kleine schaal in Celendín, als in
Cajamarca en een enkele keer daarbuiten (met name Lima). Buiten Cajamarca had het voornamelijk
betrekking op Leespraat en contacten m.b.t. Inclusief Onderwijs, zoals overleg met de Coalición por
el Derecho a una Educación Inclusiva.

3.2.1 Cajamarca
In Cajamarca gaat de samenwerking met de Unión Down Cajamarca, een oudervereniging voor
kinderen met Downsyndroom ook in 2017 voort. 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. Bij de Unión Down
waren in 2016 ongeveer 85 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.

3.2.2 Cursusweek specialiste uit Lima
Evenals in de voorgaande jaren 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
onderwijs bijvoorbeeld.
In 2017 hebben we met haar opnieuw een aantal evaluaties (8) van kinderen en jongeren met
downsyndroom en andere handicaps georganiseerd. Tijdens dit soort evaluaties wordt bekeken wat
de situatie van het kind is en krijgen de ouders advies over hoe daarmee om te gaan, of worden
doorverwezen naar een andere specialist indien noodzakelijk. Soms worden er campagnes
georganiseerd waarbij men zoveel mogelijk kinderen in korte tijd evalueert, wij proberen ons echter
te richten op kwaliteit boven kwantiteit. Per kind wordt minimaal een half uur tijd gepland. Er hangt
een rustige sfeer en de ouders of andere begeleiders krijgen alle kans om vragen te stellen. Dit jaar
waren er onder andere baby’s, kinderen en jongeren met downsyndroom en kinderen met
gedragsproblemen. De evaluatie die op de school voor speciaal onderwijs gepland stond, waarbij
medewerksters van de school aanwezig zouden zijn om daarvan te kunnen leren, kon helaas geen
doorgang vinden vanwege omstandigheden op de school die dag.
Tevens stond een training over inclusief onderwijs op het programma, gericht op mensen uit het
onderwijs. Daarbij speelde bewustmaking bij de onderwijzers en informatie over de rechten van de
leerlingen een grote rol.
Een andere cursus had betrekking op reflexologie (18 deelnemers), dit was op verzoek van de Unión
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Down Cajamarca. De doelgroep bestond uit familieleden van kinderen met een handicap, evenals
therapeuten en andere geïnteresseerden. De reflexologie kan toegepast worden op de kinderen ter
ontspanning bijvoorbeeld, maar ook als een alternatieve geneeswijze bij bepaalde problemen, maar
ook het thema “verzorging van de verzorger” kwam aan bod.

3.2.3 Leespraat
In 2017 zijn we verder gegaan met Leespraat. Opnieuw een aantal presentaties in Lima, zowel
opnieuw in medisch centrum Adesa (door Nederland ondersteund en waar tevens project Espy van
Jorinda ter Brake plaats vindt), als bij oprichters van Colectivo 21 (dat vlak daarna opgericht zou
worden) en later in het jaar bij het centrum voor speciaal onderwijs “La Casa de Rosita”.

In Cajamarca blijft het onderwerp nog op de agenda staan. Mensen zijn vaak enthousiast als ze over
het thema horen, maar op het moment dat we daadwerkelijke activiteiten organiseren, komen ze
toch niet opdagen. Dat heeft overigens niet met het onderwerp te maken, maar is een verschijnsel
dat we bij veel activiteiten en organisaties zien. We blijven echter de ouders motiveren om zelf
bewust betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen. Op school is inclusie nog ver te
zoeken en komen ze meestal niet veel verder, therapeuten zijn er niet veel of erg duur, waardoor de
invloed van de ouders van extra groot belang is.
Wel hebben we individueel twee bijeenkomsten gehad met ouders die geïnteresseerd zijn in
Leespraat.
Een andere lezing die door onszelf uitgevoerd werd, ging over gedragsproblemen bij kinderen met
Downsyndroom, deze was gebaseerd op online lezingen van Dr. Stein (18 deelnemers).

3.2.4 De BVK-methode en het “train-de-trainers” programma
In 2014 vond de eerste cursus plaats in Lima 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.
Vanwege de hoge werkdruk, haar nevenactiviteiten, maar vooral de zeer beperkte mogelijkheden om
verlofdagen op te nemen op haar werk is het in 2017 niet gelukt om daadwerkelijk cursussen te
verwezenlijken. We hopen dat dit in 2018 wel gaat lukken.
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Jaarverslag 2017 – Stichting Proyecto Yannick

3.2.5 Misbruik & huiselijk geweld
Een belangrijk onderwerp, echter wegens beperkte budgettaire mogelijkheden, hebben we in 2017
de prioriteit aan andere onderwerpen gegeven.

3.2.6 Inclusief Onderwijs
Eind 2016, hebben we de werkgroep “Grupo de Apoyo a la Educación Inclusiva” opgericht, sinds die
tijd is inclusief onderwijs en het zoeken van strategieën om dit te verbeteren een belangrijk thema
geworden.
Naast Susan van der Wielen van de Stichting Proyecto Yannick, maken ook Karina
Seclén Hidalgo en Yolanda Paredes Menacho deel uit van de werkgroep. Karina is
moeder van een zoon met cerebrale parese en Yolanda heeft twee volwassen
kinderen met Downsyndroom. De activiteiten van Proyecto Yannick 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 de Coalición por el Derecho a una
Educación Inclusiva (CDEI) in Lima aangesloten, een samenwerkingsverband tussen een groot aantal
landelijke organisaties die strijden voor inclusief onderwijs in de ruime zin van het woord, dus niet
alleen gericht op de inclusie van kinderen met een handicap, maar op een goed divers
onderwijssysteem in het algemeen (denkend aan de meertaligheid van Peru, de etnische
groeperingen en de economische verschillen bijvoorbeeld). De organisaties in de CDEI bieden ons
veel achtergrondinformatie en kennis en zijn een punt om op terug te vallen als we vragen over
specifieke situaties hebben.
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In 2017 hebben we een projectplan geschreven en geprobeerd ondersteuning te krijgen van de UGEL
(het lokale onderwijs administratiekantoor) waardoor we voor onze trainingen lezingen de deelname
van een veel groter aantal docenten zouden kunnen realiseren. Hoewel ons deze ondersteuning wel
toegezegd werd, bleef dat tot op heden bij woorden. We hebben wel hun aandacht getrokken en zijn

ook in contact gekomen met Oredis, een kantoor van de regionale overheid (departament
Cajamarca) dat voor de rechten van mensen met een handicap werkt. In samenwerking met hen
hebben we eind 2017 de door Lic. Juana García Cardenas (zie verder naar boven, 14 deelnemers)
gegeven cursus georganiseerd, en zullen we in 2018 verder gaan met het organiseren van cursussen
en trainingen.
In juli 2017 hadden we de kans om de Colombiaanse inclusief-onderwijs-specialiste dra. Angela Rojas
naar Celendín te halen. In samenwerking met de onderwijsvakbond Sutep Celendín, hebben we daar
in een ochtend 3 lezingen door Angela kunnen realiseren, gericht op kleuteronderwijs, basisschool en
ook middelbare school hebben we in totaal ruim 1000 docenten kunnen bereiken!
Later op de dag stond ook een gespreksavond met haar in Cajamarca gepland, maar vanwege
transportproblemen lukte het Angela niet om daarbij te zijn. De Grupo de Apoyo a la Educación
Inclusiva heeft die avond begeleid en de ervaringen en meningen van de deelnemers waren erg
waardevol (12 deelnemers).
Begin 2017 hebben we in samenwerking met Colectivo 21 via een skype verbinding ook mensen in
Cajamarca deel kunnen laten nemen aan een lezing over het al dan niet inzetten van een schaduwdocent in de klas (eveneens door dra. Angela Rojas, 3 deelnemers), daarmee wordt bedoeld een
extra docent in de klas die een leerling met een handicap ondersteunt door hem/haar individueel te
begeleiden gedurende de lessen. Dit wordt bij privé onderwijsinstellingen regelmatig vereist van de
ouders (die deze extra kracht over het algemeen zelf moeten betalen, wat dus alleen voor de rijken
weggelegd is).
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3.2.7 Samenwerking met andere organisaties
Naast de contacten met eerdergenoemde organisaties zijn we in 2017 deel uit gaan maken van het
lokale samenwerkingsverband “Eje 8”. Deze bestaat uit een aantal lokale overheids- en andere
organisaties in Cajamarca, die de handen ineenslaan om samen meer te kunnen bereiken op het
gebied van rechten voor mensen met een handicap. In dit geval maakten daar deel van uit Omaped,
Demuna, UPN, Oredis, Asociación Holanda, Unión Down en nog een aantal. De opkomst is wisselend,
evenals de betrokkenheid van de organisaties. Een gezamenlijke activiteit in 2017 was de “Carrera
Inclusiva”, een korte wandeling/loop door het centrum van Cajamarca waar zowel mensen met als
zonder handicap aan meedoen.

3.2.8 Specifieke situaties van families van het project in Celendín
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 werken soms individueel met de kinderen en soms in groepsverband. We motiveren ze niet de
moed te laten zakken en met de kinderen te blijven werken op de een 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.
We hebben contacten met een aantal docenten die contact met ons zoeken als er vragen over
bepaalde leerlingen zijn en indien mogelijk bezoeken we één a twee keer per jaar de school onder
lestijd om zelf te kunnen observeren en meer gerichte tips te kunnen geven.
Wat in 2017 nog voor een hoop zorgen zorgde, was het feit dat we weg moesten uit onze vaste
locatie daar, na bijna 10 jaar. Het viel zeker niet mee om een andere, redelijk betaalbare ruimte te
vinden, maar uiteindelijk is dat op de valreep gelukt. Net voor het eind van het jaar hadden we onze
spullen over naar de nieuwe locatie, die iets meer aan de rand van het centrum ligt, maar gelukkig
nog steeds voor iedereen goed bereikbaar is.
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Max
Max (met Downsyndroom) kennen we al vanaf dat hij zo’n twee maanden oud was, inmiddels is hij
ruim 5. De moeder van Max is zelf docente op een lagere school en zij is een van de meest betrokken
moeders. In de voorgaande jaren hadden we ook regelmatig bijeenkomsten met de docenten van de
kleuterschool waar Max naar toe gaat, en bij vrijwel elk bezoek aan Celendín bezoeken we Max en
zijn familie ook thuis. In de eerste instantie was dat voor een groot deel gericht op gedrag, maar we
proberen ook het werken met Leespraat te stimuleren en proberen we te ondersteunen bij het
beantwoorden van vragen en twijfels.

Naomi
Naomi (met Downsyndroom), kennen we ook al vanaf haar babytijd, haar moeder was een van de
eersten die zich bij Proyecto Yannick aansloot, dus we hebben al bijna 10 jaar contact! In die 10 jaar
is er veel gebeurd en veranderd. Soms zagen we elkaar een tijd niet vanwege privé en/of
gezondheidsomstandigheden, maar we bleven constant wel op de hoogte van haar situatie, die zeker
niet over rozen gaat. Daardoor is het niet makkelijk geweest om haar op school mee te laten draaien,
maar af en aan is ze wel naar regulier onderwijs gegaan (en op het moment van dit schrijven in 2018
lijkt dit structureler te gaan lukken!)
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3.2.9 Vrijwilligers
Evenals in 2016 hebben we ook in 2017 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 2018
In 2018 willen we verder gaan met het verspreiden van de BVK-methode en daarnaast proberen het
team met minimaal één nieuwe fysiotherapeute uitbreiden, want de beperkte tijd van de Peruaanse
trainster Ruth, zorgt ervoor dat het heel lastig is om trainingen te plannen in Lima en daarbuiten.
We gaan bekijken of we een groep geïnteresseerden m.b.t. Leespraat kunnen vormen, eventueel in
Lima, maar hopelijk ook in Cajamarca. We willen de mogelijkheden bekijken om dit eventueel in
samenwerking met scholen te starten, waardoor de komst van de ouders minder vrijwillig is, maar
we misschien op school met een aantal kinderen kunnen werken, zodat we er meer structuur in aan
kunnen brengen en misschien zelfs de onderwijzers erbij betrekken.
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. Één van de thema’s die we graag verder willen uitdiepen met behulp van specialisten is
Autisme Spectrum Stoornis evenals ADHD, onderwerpen waarover erg weinig bekend is, die niet snel
herkend worden en waar we graag verbetering in zouden willen zien.
We willen workshops en gespreksavonden blijven organiseren m.b.t. inclusief onderwijs in het
algemeen, gericht op onderwijzers en scholen. En individuele ondersteuning in situaties waar dat
nodig is, eventueel met de hulp van de organisatie in Lima.
Indien we genoeg budget ter beschikking hebben, willen we graag opnieuw workshops over
(huiselijk) geweld en misbruik organiseren.
Één 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 2017
Debet

EUR

Credit

Saldo ING 01-01-2017

5.250

Kasopnames

Donaties

3.454

Bankkosten
Hosting website
Saldo ING 31-12-2017

8.704

EUR
6.000
127
22
2.555
8.704

Hieronder ziet u een specificatie van de besteding van de geldopnames in Peru 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 2017 is ongeveer EUR1,00
= PEN3,91 geweest.
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Specificatie inkomsten en uitgaven Peru 2017
PEN
100

Kas

Opnames en donaties

PEN

23.303

400

Loonkosten

401/412

Ziektekosten/Pensioen/Overige
personeelskosten

5.433

404

Reiskosten

1.522

406

Administratiekosten

829

407

Telefoonkosten

300

409

Huur

540

410

Materiaalkosten

63

420

Overige kosten

911

430

Computerkosten

600

In kas 31-12-2017

664

Kas

12.441

23.303
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23.303

