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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

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 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.

Max met zijn moeder

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. Zowel in de maatschappij in het
algemeen, 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. Privétherapie
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. Dat begint wel meer te komen, maar is over het algemeen slechts voor een kleine groep
beschikbaar.
Bovendien is er in Peru vrijwel geen financiële ondersteuning voor families met een kind met een
handicap, ook niet voor alleenstaande ouders, of voor therapiekosten bijvoorbeeld. In een aantal
departementen zijn ze onlangs begonnen met een kleine financiële ondersteuning voor gezinnen in
extreme armoede met een kind met een zeer ernstig of meervoudige handicap (S/. 150 per maand,
vergelijkbaar met 40 euro). Niet te vergeten dat er ook geen kinderbijslag, huurtoeslag, ww, bijstand
etc zijn…

2.2 Doelstelling
De doelstelling van Stichting Proyecto Yannick is het informeren, ondersteunen, stimuleren en
begeleiden van personen (kinderen, jongeren en 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.

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.

Naomi met Tatiana

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 organisatie Colectivo 21, die opgericht is begin 2017 en 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), DRE
(Regionale Onderwijs Directie) en de UGEL (lokaal, onderwijsadministratiekantoor). 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.
We merken dat, onder andere door het lobbyen van Proyecto Yannick, organisaties in Lima meer
initiatief beginnen te nemen in andere delen van het land, daar zijn we erg blij mee.

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 2019 uit secretaris/penningmeester Berry
Denessen en algemeen bestuurslid Susan van der Wielen. In 2018 is er een nieuwe vrijwilligster bij
gekomen: Cynthia Looman. Wij zijn aan het bekijken of zij mogelijk een rol kan gaan vervullen in het
bestuur en zijn erg blij met haar hulp. De positie van voorzitter was gedurende 2019 nog vacant. We
zijn hard op zoek naar vervangers en vrijwilligers. Regelmatig bieden zich mensen aan, maar door
andere activiteiten blijft het daar helaas bij.

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

3. Verslag 2018

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
2018 voornamelijk tijd en energie gestoken in het zoeken van vervangende bestuursleden en
vrijwilligers. Dit heeft echter nog niet tot een volledig resultaat geleid aangezien de functie van
voorzitter nog vacant is.
Qua fondsenwerving was 2018 zeer succesvol jaar, voornamelijk door een drietal eenmalige giften.
Hiervoor willen de volgende organisaties hartelijk bedanken:
• Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
• De Johanna Donk-Grote Stichting
• Hofsteestichting
Deze drie organisaties hebben ons gezamenlijk EUR 10.200 geschonken om ons werk in Peru voort te
kunnen zetten en verder uit te breiden gedurende de tweede helft van 2018. Ook een groot deel van
onze geplande activiteiten en projecten in 2019 zullen we hiermee kunnen financieren.

3.2 Ontwikkelingen en activiteiten in Perú
In 2018 hadden we te kampen met grote onzekerheid over de beschikbaarheid van budget om onze
activiteiten voort te kunnen zetten. Pas halverwege het jaar kregen we daar meer duidelijkheid over
en gelukkig konden we door met het werk. Zowel op kleine schaal in Celendín als in Cajamarca en
een enkele keer daarbuiten. Buiten Cajamarca had het voornamelijk betrekking op Leespraat en
contacten m.b.t. Inclusief Onderwijs.

3.2.1 Cajamarca
In Cajamarca gaat de samenwerking met de Unión Down Cajamarca, een oudervereniging voor
kinderen met Downsyndroom ook in 2018 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 2018 ongeveer 85 families aangesloten. We richten ons hoofdzakelijk op Leespraat, het
organiseren van cursussen en lezingen, en het contact met specialisten (met name in Lima) die we
naar Cajamarca toe halen voor evaluaties en kennisoverdracht.

3.2.2 Cursussen door specialisten van buiten Cajamarca
In 2018 hebben we een cursus georganiseerd over autisme. In Celendín krijgen we daar steeds vaker
vragen over en we hebben gemerkt dat er ook in Cajamarca, dat toch een van de grootste steden in
het noordelijke binnenland is, bijzonder weinig kennis over is. Niet bij de gezondheidszorg,
therapeuten en erg weinig in het onderwijs. In november hebben we Miguel Chignole Yparraguirre
(opgeleid in Spanje) van Ojos Sin Barreras – Perú uitgenodigd voor een cursus. Hij neemt net als wij
deel aan de Coalición por el Derecha a una Educación Inclusiva en is met name gericht op autisme.
De cursus hebben we georganiseerd in samenwerking met het CREBE (Centro de Recursos de la
Educación Básica Especial = kenniscentrum voor speciaal onderwijs) en het DRE (Dirección Regional
de la Educación =regionale onderwijsdirectie) in nauw overleg met Miguel Chignole natuurlijk en met
iemand die veel met kinderen met autisme werkt hier in Cajamarca: Rossana Aldave Rojas. Zij heeft
er met name voor gezorgd dat de ouders van kinderen met (mogelijk) autisme op de hoogte waren
en deel konden nemen.
Er was grote belangstelling voor, mede omdat we de ondersteuning van de DRE kregen op het
certificaat zodat het meer waarde heeft voor met name docenten. We hadden 80 deelnemers, het
maximum voor de beschikbare locatie.

Eén van de belangrijkste resultaten was misschien wel dat we de ouders van kinderen met ASS
hierdoor met elkaar in contact gebracht hebben. We hebben ze ook gemotiveerd om dat door te
zetten, zodat we ook in de toekomst activiteiten als ondersteuning voor deze families of hun
omgeving kunnen organiseren. In december hebben we samen met de therapeute Rossana ook een
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, echter met erg weinig opkomst. Ondanks dat zou dit
initiatief in 2019 nog een mooi vervolg krijgen.

3.2.3 Leespraat
In 2018 zijn we verder gegaan met Leespraat. Opnieuw een workshop in Lima, in medisch centrum
Adesa (m.b.v. Jorinda ter Brake van het project Espy).
Later in het jaar hebben we opnieuw geprobeerd om in Cajamarca meer geïnteresseerden te krijgen.
We hebben een uit twee delen bestaande workshop gegeven. Het spreekt aan, maar blijft erg
moeilijk om mensen zelf aan de gang te krijgen.
We zijn begonnen met uitzoeken of het haalbaar zou zijn om via scholen het structureler aan te gaan
bieden als we daar een budget voor zouden kunnen krijgen. We botsten echter al snel tegen regels
aan, die voorkomen dat kinderen op scholen uit de les gaan om individueel bijles te krijgen. Als we
met Leespraat structureler aan de gang willen, is het echter noodzakelijk dat er grotendeels
individueel met ze gewerkt wordt op bepaalde momenten. De officiële overheidsorganisaties krijgen
we waarschijnlijk niet mee wat dat betreft.
Gelukkig kwamen we ook in contact met scholen die er wel voor open staan. En halverwege 2018 zijn
we begonnen met twee kinderen, echter los van de Asociación Proyecto Yannick (het wordt
bekostigd door de ouders zelf), maar wel met het idee om de ervaringen daarvoor te kunnen
gebruiken. Eén meisje komt eens per week/twee weken langs en een jongetje bezoeken we eens per
week/twee weken op school. (Op het moment van schrijven van dit verslag werken we nog steeds
met deze kinderen en zijn er inmiddels zelfs 4 bijgekomen, dat versterkt onze wens om het namens
de Asociación Proyecto Yannick structureler op te willen pakken en het voor een lagere prijs aan te
kunnen bieden.
In Celendín blijven we er ook mee bezig, we blijven proberen om de ouders gemotiveerd te krijgen
en er thuis meer mee te gaan doen. Veel kinderen zien we weinig, maar we merken wel dat er bij een
aantal kinderen heel duidelijk interesse is voor geschreven woorden en tekst inmiddels. Regelmatig
doen we spelletjes waar we woorden en zinnen bij gebruiken.

Workshop over Leespraat in Lima

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. Om 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 2018 opnieuw niet gelukt om daadwerkelijk
cursussen te verwezenlijken. We zijn op het moment van schrijven van dit verslag aan het kijken naar
een nieuwe aanpak.

3.2.5 Misbruik & huiselijk geweld
Een belangrijk onderwerp, echter wegens beperkte budgettaire mogelijkheden, hebben we eveneens
in 2018 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, beiden
ook ouders van kinderen met een handicap. 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, of gebeurt juist het tegenovergestelde, ze worden te
veel betutteld om te zorgen dat ze zich er thuis voelen, maar worden niet echt serieus genomen
m.b.t. het leerproces of het zich aan de regels houden. De onderwijzers weten niet wat ze met ze aan
moeten, zeker wanneer het gedrag problemen oplevert. We zijn aangesloten bij de Coalición por el
Derecho a una Educación Inclusiva (CDEI) in Lima, 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.
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, zijn daar geen concrete acties uit gevolgd helaas. We zijn in contact gekomen met
Oredis, een kantoor van de regionale overheid (departement Cajamarca) dat voor de rechten van
mensen met een handicap werkt. In samenwerking met hen hebben we in het eerste deel van 2018
een serie van (ludieke en informatieve) activiteiten georganiseerd op scholen ter bewustmaking van
de rechten van de leerlingen met een handicap en de regelgeving op het gebied van de inclusie.
Daaraan namen ook andere lokale overheidsinstellingen deel: UGEL, OMAPED, CEBE. We hebben
daarmee gezamenlijk in verschillende scholen zo’n 250 leerlingen en 50 docenten bereikt. Helaas

heeft Oredis die de kar trok, niet veel vast personeel en ons contact daar vertrok halverwege het
jaar.
Onafhankelijke workshops
Als werkgroep “Grupo de Apoyo a la Educación Inclusiva” hebben we in 2018 een aantal
workshops/conversaties georganiseerd in 2018, met wisselende opkomst. De onderwerpen
varieerden van het informeren over Downsyndroom in het onderwijs tot de rechten en plichten in
Peru. In totaal waren er ruim 30 deelnemers verspreid over de diverse data, met name ouders en
docenten. Een belangrijk succes was dat we ouders en docenten samen hebben kunnen laten zoeken

Campagne in samenwerking met diverse organisaties in Cajamarca

naar manieren om tot betere resultaten te komen! Het met elkaar in gesprek gaan, en het als een
gezamenlijke uitdaging te zien, biedt meer mogelijkheden om tot oplossingen te komen.

Susan aan het werk met docenten en ouders

Samenwerking met SAANEE (Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas
Especiales=een ondersteunende dienst vanuit het Speciaal Onderwijs die ondersteuning biedt op het
reguliere onderwijs m.b.t. inclusie)
Onze ervaring is dat je in theorie hele mooie ideeën kunt hebben en plannen kunt maken, maar als
het niet lukt om daarvoor de juiste contacten te vinden, houdt het op. Omgekeerd werkt het echter
ook zo. Als je, op welke manier dan ook, zowel formeel als informeel, de juiste mensen leert kennen,
is er ineens veel mogelijk. Zo kwamen we in contact met mensen van het SAANEE die graag

ondersteuning kregen bij de voorlichting over Downsyndroom op scholen. Die voorlichting kan
gericht zijn op docenten, maar ook op ouders van leerlingen of klasgenoten. Als bepaalde docenten
van het SAANEE een verzoek krijgen om voorlichting waarbij het gaat over Downsyndroom, worden
we regelmatig uitgenodigd en verdelen we de informatieoverdracht. In 2018 hebben we dat 5 keer
op diverse scholen kunnen doen. We hebben daarmee ongeveer 50 docenten en 60 ouders mee
bereikt in totaal.
Individuele ondersteuning op scholen
We worden ook af en toe gevraagd door ouders om ondersteuning op de school van hun kind, of
door individuele docenten die er graag meer over weten. In tegenstelling tot het werken met grotere
groepen, is dit heel specifiek en effectiever, omdat er per situatie en per kind veel verschil is, en
mensen het fijn vinden om op hun specifieke vragen antwoorden te krijgen. Indien mogelijk gaan we
eerst observeren tijdens een les en geven we naar aanleiding daarvan tips en advies, soms maken we
materiaal op maat of leren we aan de docent of ouders hoe ze dat zelf kunnen maken. Indien
gewenst en mogelijk volgen we de kinderen/docent een aantal keren. We proberen te voorkomen
dat we als individuele ondersteuning per kind fungeren, de ondersteuning is algemeen gericht op de
hele klas, en met name ter observatie om advies te kunnen geven.
In 2018 zijn we op deze wijze op 2 scholen actief geweest, waarbij ongeveer 5 docenten betrokken
waren.

Yannick op een reguliere school

3.2.7 Samenwerking met andere organisaties
In 2017 zijn we 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. Het nadeel van
het werken met overheidsinstanties is dat de betrokken personen het werk vaak niet uit overtuiging
doen, maar alleen om een plicht te vervullen en mooie plaatjes te kunnen laten zien. Dat in combinatie
met de vaak informele manier van werken, leverde voor ons wat teleurstellende ervaringen op.
Formeel gezien zijn we erbij betrokken gebleven, maar er werden in 2018 nauwelijks overleggen of
activiteiten georganiseerd.
In het voorgaande hebben we inmiddels al een aantal organisaties genoemd waar we mee
samenwerken. Kort samengevat zijn dat binnen Cajamarca met name de Unión Down en Asociación
Holanda, en vanuit de overheid UGEL, DRE, OMAPED, OREDIS, CREBE, CEBE, SAANEE.

Een aantal jaren geleden toen we nog in Celendín gevestigd waren, hebben we regelmatig in
samenwerking met het Centro Ann Sullivan (CASP) in Lima, hun videoconferenties getoond. De
opkomst was helaas vaak wat laag en er ging veel tijd en organisatie in zitten. Door de problematische
internetverbinding daar (waar we ook in Cajamarca soms mee te maken hebben) verliep ook de
vertoning niet altijd vlekkeloos. In Cajamarca werden deze vertoningen toen door anderen
georganiseerd, en de afgelopen jaren niet meer door diverse omstandigheden. Begin 2018 werd er
contact met ons opgenomen om deze videoconferenties in Cajamarca nieuw leven in te blazen. In
eerste instantie wat sceptisch werden we aangestoken door het enthousiasme van de jongeren die
onze medewerking vroegen en uiteindelijk hebben we in 2018 in samenwerking met Juan Alarcon, en
via hem met de Universidad Nacional Cajamarca, drie videoconferenties vertoond via het CASP. De
opkomst was niet zoals gehoopt, maar de deelnemers waren wel erg enthousiast over het initiatief.
Ook hebben we in 2018 geprobeerd om een samenwerking tot stand te brengen met Faculteit
Psychologie van de Universidad Privada del Norte (UPN). Als er therapie/ondersteuning nodig of
gewenst is, wordt er vaak verwezen naar psychologen. Op scholen zijn er ook vaak psychologen aan
het werk, al dan niet afgestudeerd, die ondersteunen bij eventuele uitdagingen/problemen. Echter, zij
hebben nauwelijks kennis of ervaring met kinderen/jongeren met een handicap. Onze ervaring is
bijvoorbeeld dat men vaak niet weet hoe met bepaalde gedragsproblemen om te gaan. We hebben
een les daarover mogen geven binnen de opleiding psychologie van de UPN, maar vanwege de starheid
van het programma, bleef het daarbij. We zouden graag studenten psychologie ook als vrijwilligers bij
bepaalde activiteiten betrekken, zodat ze praktijkervaring opdoen, maar ook daar is helaas nog niet
iets structureels uit ontstaan.

Tatiana

3.2.8 Specifieke situaties van families van het project in Celendín
Over het algemeen hebben we contact met ongeveer 6 families in Celendín, soms komen er nieuwe
bij, soms vallen er ook families af. Vier daarvan vormen de vaste kern, die al meer dan 6 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. Ook nemen de ouders
soms een docent mee naar een bijeenkomst om informatie en handvatten te krijgen over het werken
met een leerling met (voornamelijk) downsyndroom.
Eind 2017 zijn we verhuisd naar een nieuwe plek binnen Celendín, begin 2018 was nog niet duidelijk
of we genoeg financiële middelen konden verkrijgen om verder te kunnen, waardoor we enkele
maanden de spullen voornamelijk in dozen hebben laten zitten. De nieuwe plek is ook niet optimaal,
met name denkend aan het toilet dat klein is en met velen gedeeld moet worden en daarom lastig
schoon te houden is en vanwege de onzekerheid over hoe lang we daar kunnen blijven. We hopen in
de toekomst mogelijkheden te vinden om een eigen ruimte te verkrijgen.
Miguel Angel
Miguel kwam voor het eerst in 2018. Een heel vrolijk en bijdehand ventje van twee jaar. De ouders
hebben hem goed geaccepteerd en zijn op zoek naar ondersteuning om hem te helpen bij zijn
ontwikkeling.

Miguel Angel

Valeria

Valeria
De ouders van Valeria hebben ons een aantal keren bezocht. Ze maakten zich zorgen over wat er met
Valeria aan de hand zou kunnen zijn. Ons vermoeden was dat we bepaalde signalen van ASS zagen,
maar onze kennis gaat niet ver genoeg om daar uitspraken over te doen. Wel kunnen we onze kennis
met de familie delen, advies geven over bepaalde dingen die ze juist wel of misschien juist niet
zouden moeten doen, en in dit soort situaties vooral doorverwijzen en in contact brengen met
mensen die erin gespecialiseerd zijn. Helaas moet men daarvoor naar de kust of zelfs naar Lima
reizen.

3.2.9 Vrijwilligers
Evenals in de voorgaande jaren hebben we ook in 2018 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.

4. Plannen 2019
In 2019 willen we proberen verder te gaan met het verspreiden van de BVK-methode en daarnaast
proberen we het team met minimaal één nieuwe fysiotherapeute uit te breiden, 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 Leespraat in Cajamarca uit kunnen breiden, en of er genoeg interesse is om er
een apart programma van te maken en daar budget voor te zoeken. We zouden graag de ouders
korting willen geven op de sessies, wanneer ze thuis er met hun kind ook mee werken. Dan kunnen de
ouders met weinig financiële middelen er ook gebruik van maken, maar motiveren we allen om er zelf
mee aan de slag te gaan en daardoor meer vooruitgang te boeken.
Ook willen we opnieuw cursussen en workshops met specialisten over andere thema’s organiseren en
op kleine schaal verder met de activiteiten in Celendín en met Leespraat in het algemeen. Eén 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.
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.

Max en Yannick

5. Jaarrekening
BALANS 2018
Debet
Saldo ING 01-01-2018
Donaties

EUR

Credit

2.555

Kasopnames

12.597

Bankkosten
Hosting website
Kosten fondsenwerving
Saldo ING 31-12-2018

15.152

EUR
6.000
131
22
225
8.775
15.152

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 2018 is ongeveer EUR1,00 =
PEN3,68 geweest.

Specificatie inkomsten en uitgaven Peru 2018
PEN

100

Kas

In kas 1-1-2018

Kas

Opnames en donaties

PEN

664
22.660

400

Loonkosten

401/412

Ziektekosten/Pensioen/Overige
personeelskosten

5.468

404

Reiskosten

1.687

406

Administratiekosten

225

407

Telefoonkosten

300

409

Huur

720

410

Materiaalkosten

168

411

Cursuskosten

828

430

Computerkosten

600

Kas

15.127

-1.800*

In kas 31-12-2017
23.324

⃰ Voorschot Susan van der Wielen aan Proyecto Yannick; dit is in 2019 verrekend.

23.324

