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Onbegrensd Ondernemen is een onafhankelijke stichting die concrete activiteiten
onderneemt om de economische en maatschappelijke positie van mensen met een
lichamelijke handicap te verbeteren in Zuid en Midden Amerika, te beginnen in
Peru. De stichting werkt samen met lokale organisaties en gaat uit van de kracht,
kwaliteiten en ervaringen van de mensen zelf. Ondernemerschap, toegang tot
microkredieten, spaarsystemen en opleidingen zijn hierbij sleutelwoorden.

Inleiding

Om het geleerde in de praktijk toe te
passen en om ondernemersvaardigheden
te ontwikkelen, heeft afgelopen jaar het
project ‘Leerwerkplaats als opstart naar
een eigen onderneming’ plaatsgevonden.

In deze negende nieuwsbrief aandacht
voor de goede resultaten van het project
‘Leerwerkplaats als opstap naar een eigen
onderneming’. Er zijn drie leerwerkplaatsen
opgericht en er is een website en weblog
gemaakt waar de diverse producten
gepromoot worden. Daarnaast kan u lezen
over de activiteiten in Nederland
waaronder de actie van de jeugdkerk in
Scheveningen en de lenteborrel van MKB
Den Haag.
Na succes van vakopleidingen drie
leerwerkplaatsen opgericht
20 Mensen met een lichamelijke handicap
uit de regio Lambayeque in Peru hebben
met succes een vakopleiding orthopedische
hulpmiddelen hebben afgerond. Zij leerden
beenbeugels, korsetten, spalken,
neksteunen, krukken en zolen maken.

Presentatie ondernemingsplan.

De intentie hiervan was een goede basis te
leggen voor het opstarten en runnen van
een eigen orthopedische werkplaats in de
nabije toekomst. Tijdens praktijklessen
verdiepten de deelnemers zich in de
vaardigheden voor het maken en repareren
van orthopedische hulpmiddelen.
Daarnaast gaf een docent van het
managementinstituut IPAE een training
over ondernemersvaardigheden.
Wat is nodig om een leerwerkplaats met
succes te starten en welke vaardigheden
zijn nodig om een werkplaats met succes
te runnen? De deelnemers zijn aan de slag
gegaan met onderwerpen als het
verrichten van marktonderzoek en het
maken van een ondernemingsplan.

Aanmeten van beenbeugels.
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Dankzij financiële bijdragen van de
Nederlandse Ambassade in Peru,
Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul,
het Protestants Steunfonds, Emmaus
Domstad en onze donateurs zijn drie
leerwerkplaatsen tijdens dit project
opgericht. Twee op het platteland:
Ortopedia BIOMEC in Cayalti en HESADI in
Ferreñafe. Een in de stad: AMISER in
Chiclayo. Overheidsinstellingen en een
maatschappelijke organisatie in
Peru hebben drie lokalen voor 2 jaar in
bruikleen gegeven.

Promotie orthopedische producten
Tijdens lokale en regionale markten en
conferenties werden de diverse producten
van de leerwerkplaatsen gepresenteerd.

Inrichting werkplaatsen
Naast de aanschaf van gereedschappen en
werkmateriaal was er behoefte om de leerwerkplaatsen te voorzien van aangepaste
werktafels en werkbanken. Vrijwilligers
hebben geholpen bij het op maat maken
en in elkaar zetten van de banken en
tafels.

Promotie producten op de feria.

Leerwerkplaatsen en sociale media
De deelnemers van de leerwerkplaatsen
zijn enthousiast over het inzetten van
sociale media voor hun toekomstige
maatschappelijke onderneming. Zij hebben
verschillende middelen ingezet om de
leerwerkplaats en haar producten te
promoten:
 Productencatalogus, zowel een
hardcopy als digital. Zie hiervoor hun
weblog:
http://ayudabiomecanica.blogspot.nl/
 YouTube filmpje (in het Spaans maar
heel beeldend) over onze lokale
samenwerkingspartner EMSOLAM:
http://www.youtube.com/watch?v=wg8v0B1shc&feature=relmfu
 YouTube filmpjes waarin deelnemers
hun ervaringen vertellen en de impact
hiervan op hun leven:
http://www.youtube.com/watch?v=UU
bQeGu93Ew&feature=related

Werktafel en gereedschap.

Uitdagingen tijdens het project
De straat voor het lokaal van EMSOLAM,
waar ook de ondernemerstraining en de
praktijklessen plaatsvonden, is ruim een
half jaar opengebroken geweest. Dit bracht
voor de bestuursleden van EMSOLAM en de
deelnemers erg veel ongemak en enig
oponthoud met zich mee, maar het heeft
hen er niet van weerhouden om de
activiteiten
voort te
zetten.

Toekomst: van leerwerkplaats naar
draaiende onderneming
Afgelopen jaar is een goede basis gelegd
voor het daadwerkelijk van start gaan van
een drietal orthopedische werkplaatsen. De
werkplaatsen zijn uitgerust met de nodige
basisgereedschappen, de technische kennis
en vaardigheden zijn aanwezig. Om de
werkplaatsen tot goed draaiende,
winstgevende ondernemingen te maken is
een startkrediet nodig, met name om
materialen in te kopen zodat er snel een
product als maatwerk geleverd kan
worden.

Deelnemers
op weg naar
de training.
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Voor 75 euro aan materiaal kan
bijvoorbeeld een beenbeugel worden
gemaakt. Voor 18 euro een stel krukken.

Activiteiten in Nederland
Actie jeugdkerk Scheveningen
brengt 2200 euro op!
De jeugdkerk van de Nieuwe Badkapel/
Zorgvlietkerk in Scheveningen kiest elk
jaar een goed doel uit om te ondersteunen.
De 14-jarige Noah van der Toorn diende
Onbegrensd Ondernemen in als goed doel
en dit werd ook gekozen.
De jongerengroep bedacht allerlei
activiteiten om geld in te zamelen voor
onze stichting. Zo hebben ze zelf koekjes
en cake gebakken en verkocht aan de
kerkgangers; ze deden allerlei karweitjes
tegen betaling. Ook hebben zij een nacht
doorgebracht in de kerk en lieten zich
daarvoor sponsoren.

Helpt u mee een
startkrediet voor de
orthopedische
werkplaatsen bijeen te
brengen?
Leerwerkplaatsen als ‘Good Practices’
EMSOLAM heeft haar ervaring van de
afgelopen jaren gebundeld en de projecten
‘vakopleiding orthopedische hulpmiddelen’
als ‘good practices’ gepresenteerd. Dit
document wordt door EMSOLAM ingezet als
lobby- en bewustwordingsdocument.
EMSOLAM constateert dat het heel
belangrijk is een goede analyse te maken
van de problemen die mensen met een
handicap in de regio ervaren. De
vakopleiding blijkt goed aan te sluiten bij
de behoefte aan werk én orthopedische
hulpmiddelen. Tijdens de vakopleiding is
EMSOLAM in gesprek gegaan met
overheidsinstanties. Ook heeft EMSOLAM
voorlichting gegeven in de regio en legde
daarmee een basis voor steun van
overheidsinstellingen en maatschappelijke
organisaties in de vorm van het ter
beschikking te stellen van lokalen voor de
leerwerkplaatsen. Een andere vorm van
steun is de erkenning van de opleidingen
door de betrokken ministeries.

Slaapactie
in de kerk.

De volgende ochtend maakten zij een
ontbijt klaar, waar de parochianen zich
voor konden opgeven. Met al deze acties
hebben ze 2200 euro opgehaald!
Fantastisch wat deze jongeren hebben
gedaan. Onbegrensd Ondernemen bedankt
ze dan ook hartelijk.

De opbrengst komt geheel ten
goede aan de
leerwerkplaatsen in Peru.
Presentatie ‘good practices’.

Op 16 oktober, de dag voor mensen met
een handicap, heeft EMSOLAM het
document overhandigd aan o.a. de vicepresident van de regio en de regionale
minister van werkgelegenheid.
De methodiek die EMSOLAM hanteert,
ondervindt grote belangstelling voor
landelijke navolging. Wij zijn trots op onze
partnerorganisatie in Peru!

Initiatiefnemer Noah met penningmeester (l) en
vrijwilliger (r) van Onbegrensd Ondernemen.
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Ondernemersplein 2012
Op 19 en 20 juni vond het evenement
‘Ondernemersplein Unlimited 2012’ plaats
in Den Haag. De krant Den Haag Centraal
stelde een speciale editie samen met
diverse achtergrondartikels. Ook aan
Stichting Onbegrensd Ondernemen werd
een hele pagina gewijd.

Fototentoonstelling
De bannertentoonstelling ’Leven en werken
met een handicap in Peru’ is voor uitlening
beschikbaar. Wij vragen géén huur, maar
vervoer en verzekering zijn voor kosten
van lener.
Heeft u belangstelling voor het plaatsen
van deze fototentoonstelling? Stuur ons
dan uw verzoek per email.

Te gast bij MKB Den Haag
Op 2 april vond de netwerkbijeenkomst
van Midden en Klein Bedrijf Den Haag
plaats. Onbegrensd Ondernemen was daar
aanwezig met de bannertentoonstelling en
diverse materialen om aandacht en
ondersteuning
te vragen voor
haar projecten.
Chris Reitsma,
directeur van
stichting Stabij
en lid van ons
comité van
aanbeveling,
heeft gezorgd
dat onze
stichting zich
kon presenteren.
Te gast bij het MKB.

Donaties
Wilt u Onbegrensd Ondernemen steunen?
Dat kan. Door donateur te worden en
maandelijks een bedrag over te maken
steunt u het werk van de stichting. Ook
een eenmalige donatie is uiteraard
welkom. Als donateur wordt u op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
U kunt uw donatie overmaken op
Rabobank: 1034.07.979 t.n.v. stichting
Onbegrensd Ondernemen in Den Haag, of
door online te doneren op onze website via
iDeal. De stichting heeft de ANBI status,
waardoor donaties onder bepaalde
voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.
Stichting Onbegrensd Ondernemen
KvK-nr. 27306819
Rabobank: 1034.07.979
Contactpersoon: Cisca Beckers (voorzitter)
Postbus 26083 2502 GB Den Haag
Tel. 0645069011
info@onbegrensdondernemen.nl
www.onbegrensdondernemen.nl

Vrijwilliger in het zonnetje
Jane Pocock, eigenaar van ’Write It Right’,
http://www.write-it-right.nl/, verzorgt
kosteloos de Engelse vertaling voor onze
website. Zij heeft een master in ontwikkelingsstudies aan het ISS en heeft in Peru
gewoond.
Jane: “De
kleinschaligheid
van jullie
werkwijze
spreekt mij erg
aan. Jullie
bieden directe
en tastbare
ondersteuning
aan een
bepaalde groep
mensen en
boeken daarmee direct resultaat. Deze manier van
werken is wat ik onder 'ontwikkelingshulp'
versta. Ik ben in een Engelstalig land
geboren, met dit natuurlijke voordeel kan
ik een klein steentje bijdragen aan het
werk van Onbegrensd Ondernemen.”

Onbegrensd Ondernemen
en EMSOLAM
wensen u prettige feestdagen
en een
voorspoedig 2013
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