Plataforma Urbana 2014; het jaar van de zeven scholen

Colegio Villa Jardín

Beste vrienden in België en Nederland,
Daarom hebben we versterking gezocht en sinds juli
werkt een jonge architecte, María Angela, met ons mee
om de gestelde doelen te halen en beloftes na te komen.
Daarnaast is het ons dit jaar gelukt om de helft van de
kosten van het Plataforma Urbana te dekken uit betaalde
opdrachten voor derden. Een ideaal is hiermee werkelijkheid geworden; Aynimundo is geen traditionele organisatie
die alleen afhankelijk is van schenkingen maar blijkt door
het beschikbaar stellen van onze diensten aan anderen
een deel van haar begroting zelf te kunnen dekken.

Het is weer december, tijd om terug te gaan kijken op het
afgelopen werkjaar en we mogen concluderen dat we toch
wel een aantal spectaculaire successen hebben te vermelden voor deze Nieuwsbrief. In de twee afgelopen jaren
schreef ik al over de moeizame weg die we gingen met
de schoolprojecten die we met de Peruaanse staat willen
ontwikkelen. In 2013 lukte het ons er twee gebouwd te
krijgen maar voor twee andere scholen: Colegio Carrigan
en Colegio Villa Jardín leek de bureaucratie het van ons
te gaan winnen. Hierover schreef ik reeds in de vorige
nieuwsbrief.

Langs deze weg wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan
alle mensen die in de werkwijze geloofden en ons daarin
gesteund hebben.

Hieronder lezen jullie hoe dat toch nog goed is afgelopen.
Maar dat is niet het enige: naast het werk aan totaal zeven
scholen hebben we ook nog een aantal betaalde opdrachten gekregen waaronder een woonhuis met praktijkruimte
van een arts en natuurlijk het ontwerp, bouw en oplevering van de nieuwe stal op Zorgboerderij De Marsen in
Nederland.

Het tweede project waar ik vorig jaar over schreef was het
Colegio Villa Jardín. Dit project lijkt ook geaccepteerd te
worden. In de stroom van ontwikkelingen rond Colegio
Carrigan hebben we dit project weten te bevrijden uit de
bureaucratische kluwen waarin het beland was.

onderwijs wél wetgeving op het gebied van scholenbouw.
Maar door voor ons nog altijd onbegrijpelijke oorzaken
bleef de uiteindelijke goedkeuring uit.
Omdat we wél ons ontwerp geheel moesten uitwerken,
inclusief bestek en werktekeningen, zou dit betekenen dat
veel werk voor niets zou zijn geweest. Een eigen ontwerp
wat we samen met de schoolgemeenschap ontwikkelden
en dat dus afwijkt van hetgeen standaard gebouwd wordt
bleek moeilijk te beoordelen. Vanwege de goede contacten die we inmiddels hebben opgebouwd met politici en
ambtenaren op het ministerie hebben we alsnog hoop op
doorgang van het project. 4 december j.l. hebben we de
uiteindelijke versie ingediend. Als men de belofte nakomt
krijgen we nog deze maand de goedkeuring en kunnen we
de gemaakte werktekeningen en bestek direct indienen.
Als die worden geaccepteerd zouden we in theorie zeer
snel kunnen beginnen met de bouw.

Ook hier heeft het proces een lange geschiedenis van
meer dan 5 jaar. De school, met ruim 600 leerlingen, heeft
een gebouw dat al lang geleden is afgekeurd: het is veel
te klein en bovendien zeer kwetsbaar voor aardbevingen.
Als er iets gebeurt kunnen de leerlingen geen kant op. In
tegenstelling tot het speciaal onderwijs, is er voor regulier

Met zomerse groeten uit Lima,
Warmolt Lameris.

Colegio Carrigan
Nu meer dan 5 jaar geleden maakten we de eerste schetsen voor een lokaal voor de allerkleinsten voor Colegio
Carrigan, een school voor speciaal onderwijs in Pamplona
Alta. We werkten al jaren in deze zone en kenden de
behoefte aan een plek waar ouders met hun gehandicapte kinderen kunnen aankloppen voor hulp en therapie. Gedurende het werk viel me op hoe slecht de rest
van de school was, zowel het ontwerp als de bouwkundige staat. Zij is niet ontworpen voor het speciaal onderwijs en gebrekkig gebouwd in eigen beheer. Het is een
rommeltje van gebouwtjes zonder adequaat sanitair en
grotendeels ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers of kinderwagens. Daarom maakten we, naast bestek en tekeningen voor het genoemde lokaal, een schets over hoe de

gehele school er uit zou kunnen zien in de toekomst. De
betreffende instanties zagen in dat nieuwbouw echt nodig
was en wij hebben aangeboden hieraan mee te werken.
Tijdens dit proces bleken er geen bouwnormen te bestaan
voor scholen voor speciaal onderwijs: voorstel na voorstel werd afgewezen. Niet omdat
het niet goed
was maar omdat er geen criteria bestonden om onze
voorstellen te beoordelen. Om dit onvruchtbare proces te
stoppen hebben we eind 2013 een vergadering belegd
met vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen van
het Ministerie van Onderwijs. Hierin hebben we toegezegd
dat we wilden helpen bouwnormen te schrijven en dat wij
op grond van die voorstellen nog één keer een nieuw
ontwerp zouden presenteren. Omdat het goedkeuren en
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vaststellen van nieuwe wetgeving veel tijd kost wilden we
dit alleen doen op voorwaarde dat de school vervolgens
versneld gebouwd zou worden als een pilotproject om die
nieuwe wetgeving aan de praktijk te toetsen.
En nu, na talloze vergaderingen, is op 24 november j.l.,
ons laatste voorstel definitief goedgekeurd. Aynimundo
verzorgt de technische uitwerking van het ontwerp en de
Peruaanse staat stelt een bedrag van EUR 2,2 miljoen
euro beschikbaar voor de bouw van de eerste school speciaal gebouwd voor het speciaal onderwijs.
Hoewel we er hard voor moeten gaan werken ( -in februari
2015 moet het bestek al klaar zijn- ) hebben wij veel zin
om deze klus aan te gaan. Voor de technische uitwerking
hebben we een bedrag van 15.000 euro nodig. Dit zijn de

kosten van onze eigen mensen maar ook de tekeningen en
de berekeningen door ingehuurde ingenieurs. We hopen
dit bedrag door schenkingen uit Europa bij elkaar te krijgen.
Het is immers uniek dat we met een investering van 15.000
euro van onze kant een bedrag van 2,2 miljoen euro vrijmaken bij de Peruaanse staat.
Verschillende donoren hebben ons geholpen om dit proces
vol te houden en nu tot dit resultaat te komen. We willen
speciaal de Stichting Bisschop Bekkers hartelijk danken
voor de donatie en het gestelde vertrouwen en zijn dan ook
trots met het resultaat dat we nu bereikt hebben.
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Colegio José Bernardo Alcedo (JBA)

Halverwege dit jaar kreeg Colegio
JBA toestemming en budget van het
ministerie van onderwijs om haar
speelplaats te verbeteren. Ons pedagogische team werkt al lang met de
leraren en directie van deze kleine
basisschool in een zeer arme buurt
van Villa Maria del Triunfo. We realiseerden hier al in 2012 een lokaal
voor kunstonderwijs, het Aula d’Arte.
Op de oude speelplaats lagen de restanten van een gebouw dat vanwege
acuut instortingsgevaar gesloopt
was: resten van vloeren, funderingsbalken en stukken betonijzer staken
uit het droge zand en daartussen
speelden de kinderen. Helaas bleek
het beschikbare budget niet toerei-

kend voor het inrichtingsplan dat wij
maakten. Dankzij een snelle reactie
van onze vrienden in België werd dit
bedrag aangevuld met als resultaat
een compleet door ons ontworpen en
uitgevoerd project dat gedeeltelijk met
staatsgelden is gefinancierd.
Er bleef zelfs nog wat geld over om
een invalidentoilet te maken, en dat
was nodig omdat in de nieuwe patio
diverse hellingen waren opgenomen
die uitnodigen tot spel en de school
ook toegankelijk maken voor kinderen
met beperkingen.
Door de bouw van dit invalidentoilet
kwamen we achter de gebrekkige
staat van het reeds aanwezige toiletgebouw, iets waar we behoorlijk van
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schrokken: de oude toiletten lekten,
stonken, hadden nauwelijks ramen en
deuren en de riolering was verstopt.
En dat terwijl goede sanitaire voorzieningen een belangrijke rol spelen in
de volksgezondheid.
Ook dit project hebben we snel kunnen
realiseren, deze keer met hulp uit
Nederland. Een enthousiaste presentatie van Tom Haak bij zijn zakenpartner The World We Work In maakte
een royale donatie los waarmee we
de renovatie grotendeels konden
betalen. Precies op het verjaardagsfeest van de school konden we patio
en toiletten opleveren.

Colegio Q’ewar

Na onze reis naar Europa werden
we bezocht door initiatiefnemers
van Proyecto Q’ewar (www.qewar.
com). Het project, dat nu 13 jaar
loopt, bevindt zich in een prachtig
gelegen dorpje Andahuaylillas ten
zuiden van Cuzco, het hart van het
oude Incarijk. Hier worden prachtige poppen gemaakt van natuurlijke
materialen die over de hele wereld
worden verkocht. Het werk wordt uitgevoerd door groepen vrouwen uit
de streek die daarmee een stabiel
inkomen hebben. Het werken gebeurt
in ateliers op het terrein zelf waar ook
hun kleine kinderen worden opgevangen. Door dit project wordt voorkomen dat mensen wegtrekken uit de

streek vanwege een gebrek aan economisch perspectief.
Met de inkomsten uit deze sociale
onderneming is gedurende de afgelopen jaren een prachtige gemeenschap ontstaan en nu ook behoefte
aan een goede school voor de kinderen. Een aantal jaren geleden startte
een kleine kleuterschool die inmiddels
uit zijn voegen barst, sinds korte tijd
is er toestemming om met de lagere
school te beginnen.
Voor Aynimundo betekent dit een
nieuwe betaalde opdracht, deze keer
in een prachtige omgeving waar we
bovendien in geheel natuurlijke mate-
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rialen waaronder “adobes” (blokken
gedroogde klei) kunnen gaan
bouwen. De eerste schetsen zijn
inmiddels door de plaatselijke afdeling van het ministerie goedgekeurd.
Dat was eenvoudiger omdat het hier
een particuliere school betreft. De volgende stap is nu het maken van definitieve plannen. Halverwege volgend
jaar zal de bouw van de eerste fase
starten omdat de eerste groep kinderen in maart 2016 verwacht wordt.

Jardín Virgen
María

Jardín San José
Jardín San José is een kleine particuliere kleuterschool in Nueva Tablada in
Villa Maria del Triunfo, een arme wijk
waar wij ook actief zijn. De school is
een sociaal project van de Duitse kerk
in Lima. Vanwege de publiciteit rond
de bouw van onze kleuterschool in
Virgen del Buen Paso van een aantal
jaar geleden werden we gevraagd
om ook voor hen een nieuw gebouw
te ontwerpen. Het huidige gebouw
was gevaarlijk en veel te klein en
werd daarom afgekeurd. Samen met
bestuur, ouders, personeel en directie maakten we een schetsplan
wat direct werd omarmd door
de gemeenschap. De uitwerking wacht nog even op
een financiering maar
we hopen in de loop
van 2015 met de
bouw te kunnen
beginnen.

Zo heet de kleuterschool die door ons
ontworpen is en door de Peruaanse
staat gebouwd in Virgen del Buen
Paso. Het schooltje gedijt goed, er
gaan daar 100 kleuters elke dag naar
school waar ze worden opgewacht
door daarvoor opgeleide juffies. Na
de oplevering ontbrak nog de inrichting van de schoolpatio. En omdat de
school na al die jaren van werk met
de buurtgemeenschap een heel speciaal plekje in ons hart heeft, besloten we een speeltoestel te bouwen.
De ouders maakten vervolgens een
afdak boven het kleurige resultaat en
eind oktober is het geheel enthousiast
door de kinderen in gebruik genomen.

Colegio Rinconada
Dankzij de aanhoudende inzet van een oud-lerares en een
actieve directeur leerden we Colegio Rinconada kennen.
Wij beloofden begin dit jaar hier ook een educatieve patio
te realiseren en met de gemeente en ouders tekenden we
een overeenkomst. De toegezegde hulp van de gemeente
bleef lang uit maar dankzij genoemde lerares konden we
afgelopen november dit project toch opleveren. Resultaat
is een mooie nieuwe patio waaraan ouders maar ook de
leerlingen actief bijdroegen.
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ONTWIKKELING
LAAT ZICH NIET
DWINGEN
In de kleuterschool Jardín Virgen
María waait een nieuwe wind. Eerder
was het een bouwproject met problemen rond corruptie, nu is het een
oase voor de kinderen. In vier lichte
ruimtes bevinden zich de verschillende leeftijdsgroepen. In de ruime,
beschutte speelplaats kunnen ze
buiten spelen, iets wat in hun eigen
buurt te gevaarlijk is. Nu het gebouw
voldoet aan de normen van de staat
heeft het betreffende ministerie besloten gediplomeerde krachten aan te
stellen. De vrouwen die de kinderen
voordien hebben begeleid, de zgn.
“animadores”, hadden geen opleiding
en kregen slechts een onkostenvergoeding. Om hen een perspectief
te bieden heeft Aynimundo ruim 20
vrouwen in een officiële opleiding
weten te krijgen, waarmee ze hun
waarde en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het is belangrijk om
hen te scholen in het werk met de
kinderen, die vaak op jonge leeftijd al
behoorlijk gewelddadig gedrag laten
zien. Omdat dit thema niet alleen
met de kinderen kan worden opgelost worden ook de ouders betrokken.
Huiselijk geweld, geworteld in frustratie over een gebrek aan maatschappelijke kansen, is een groot probleem
dat integraal moet worden aangepakt.
Isabellina, de schuchtere moeder die
de corruptie aan het licht bracht, heeft
zich ontwikkeld tot een zelfbewuste vrouw die vrijelijk over haar ervaringen praat en de buurt verder wil
verbeteren. Ze woont nog altijd met
haar twee kinderen in een eenvoudig
hutje en houdt de ontwikkelingen op
de kleuterschool nauwlettend in de
gaten.

PROYECTO
FILTRÓN
In de vorige nieuwsbrief hebben we
iets verteld over onze Filtrón, een
eenvoudig maar betrouwbaar waterfilter dat het drinkwater in de sloppenwijken zuivert en tegelijkertijd kosten
bespaart.
Inmiddels is Fernando verantwoordelijk voor de promotie van het waterfilter. Hij is net als Jan Weber, vorig
jaar verantwoordelijk voor het project,
bioloog en voert regelmatig de controletesten uit.
Fernando is een enthousiasmerende
promotor die zowel aan kinderen als
aan volwassenen een heldere instructie geeft hoe de Filtrón gebruikt en
onderhouden moet worden. Fernando
doet dit o.a. op de scholen waar
Aynimundo werkt. Op de foto ziet u
hem in actie.

TUSSEN LIMA EN LANDSMEER, EEN
BIJZONDERE SAMENWERKING.

Er is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen Aynimundo en De
Marsen. De Marsen is een biologisch landbouwbedrijf gelegen in recreatiegebied Het Twiske, even ten noorden van Amsterdam. De boerderij biedt
arbeidsmatige dagbesteding aan (jong-)volwassenen met een langdurige
zorgvraag als gevolg van een verstandelijke beperking of psycho-sociale
problematiek. Daarnaast vinden mensen die tijdelijk uit het arbeidsproces
zijn geraakt, als gevolg van werkloosheid of burn-out, er een inspirerende
werkplek waar zij herstellen en nieuwe ervaringen opdoen. Voor de laatste
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groep is De Marsen een belangrijke stapsteen opweg naar betaald werk of
een opleiding. Voor een aantal zorgvragers dat reeds op de boerderij werkt
wordt een beschermde woonvorm ontwikkeld.
Het eerste bouwproject is een multifunctionele potstal voor de kudde
Brandrode runderen van De Marsen. De stal, die deze week is opgeleverd,
is ontworpen door Warmolt Lameris in samenspraak met de initiatiefnemers. Het is een prachtig gebouw geworden en we willen langs deze weg
iedereen hartelijk bedanken voor de vruchtbare samenwerking!
Met hartelijke groeten aan Lima uit Landsmeer,
Zorgboerderij De Marsen.

9

BIJDRAGEN GEZOCHT VOOR
COLEGIO CARRIGAN
Zoals u op pagina 2 en 3 in deze nieuwsbrief kunt lezen
is na een lange voorbereiding de tijd rijp om de eerste
school voor speciaal onderwijs in Peru te bouwen, d.w.z.
het eerste gebouw dat speciaal met het oog op gehandicapte kinderen is vormgegeven. De Peruaanse staat
stelt hiervoor 2,2 miljoen euro ter beschikking.
Dit project is in meerdere opzichten een mijlpaal én een
echt Aynimundo-project.
Om deze redenen maar bovenal omdat we een goede
school willen voor kwetsbare kinderen wil ik u graag
vragen ons te helpen met het bij elkaar brengen van het
benodigde geld van €15000 om de technische uitwerking van het ontwerp te voltooien.

•
•

•
•

In dit project komen de domeinen
van Aynimundo samen: bouwen,
zorg en onderwijs.
Het ontwerp is samen met de toekomstige gebruikers gemaakt.
Participatief ontwerpen is een handelsmerk van Aynimundo.
Met een relatief kleine investering
ontsluiten we grote investering
door de Peruaanse staat
Dankzij Aynimundo wordt met
deze school een voorbeeld ontwikkeld, voor de realisatie voor speciaal onderwijs.

In Nederland is uw bijdrage van harte welkom op
IBAN: NL78 TRIO 0212 4808 20
t.n.v. St. Triodos Foundation inzake Aynimundo.
Uw gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

MIDDEN IN HET WERK
Sinds het ontstaan van Aynimundo is er gewerkt vanuit
verschillende plekken in Barranco. Handig omdat
Veronica en Warmolt er wonen en prettig om soms even
aan de lelijkheid van de sloppenwijken te ontsnappen.
Toen begin 2014 de huur van het kantoor werd opgezegd
moest er gezocht worden naar een nieuwe plek. Omdat
we steeds meer kinderen en volwassenen therapie geven
was het logisch iets te zoeken in de gemeente San Juan,
dicht bij de buurten waarin we werken. Dit gebouw werd
gevonden en is met enige renovatie geschikt gemaakt
om alle activiteiten van Aynimundo de ruimte te geven.
Als je door de poort naar binnen gaat is er, buiten het
pand maar binnen het hek, een soort stoepje met een
bankje dat fungeert als wachtkamer voor de ouders en
de kinderen die voor therapie komen. Door het raam zie
je wat er binnen gebeurt: in de grote huiskamer worden
verschillende vormen van therapie gegeven. Achter deze
grote ruimte ligt een klein tuintje voorzien van fris gras
en een mooie witte muur die het geheel omsluit. Deze
buitenruimte wordt veel gebruikt door de kinderen, voor
de therapie zelf of om even uit te waaien.
In de hal ga ik de trap op naar de eerste verdieping.
Hier bevinden zich de kantoren van het pedagogische

team, de administratie, het kantoor
van Veronica en een tekenkamer van
Warmolt en zijn assistente. Boven
heerst orde en rust terwijl van beneden
regelmatig de levendigheid van de kinderen doordringt.
Vanaf het balkon kijk ik in de tuin en zie hoe heerlijk het is
voor kinderen om in een beschermde, verzorgde omgeving buiten te zijn. Het groene gras met een heuse boom
en de hagelwitte muur erom heen zijn een oase tussen
de stoffige, half-afgebouwde huizen die er dicht om heen
staan.
Om naar de tweede verdieping te komen moet ik eerst
weer naar beneden; geheel volgens Peruaans gebruik is
deze etage alleen via een steile buitentrap bereikbaar.
Hier bevinden zich een gespreksruimte en een grote
woonkeuken waar het team samen luncht. Nog een trap,
ditmaal inpandig, leidt naar het platte dak waarover ik
een mooi uitzicht heb over San Juan. De wijken waarin
Aynimundo werkt liggen als reusachtige molshopen om
mij heen. De huizen in de straat zien er behoorlijk uit, het
contact met de buren is goed en sommigen houden een
oogje in het zeil. Het is een rustige straat met een drukkere avenida erachter. Voor bezoekers is het eenvoudig
om Aynimundo met het openbaar vervoer te bereiken.

In België is uw bijdrage van harte welkom op
IBAN: BE23 5230 8051 1691
t.n.v. vzw Aynimundo België.

Wouter Joop
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Feliz Navidad
vzw Aynimundo België
BE 893 279 631
(ondernemingsnummer)
Hof Van Riethlaan 42
2640 Mortsel
0486 060143
aynimundo@skynet.be

BE23 5230 8051 1691
(bankrekening bij Triodos Bank)
TRIOBEBB

Opmaak: EduardStegeman.nl

Secretariaat Aynimundo Nederland
Bregweid 23
1749 DJ Warmenhuizen
aynimundo@ulmus.eu

NL78 TRIO 0212 4808 20
t.n.v. St. Triodos Foundation
o.v.v. Aynimundo

Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen
kijk voor de laatste berichten op www.aynimundo.org

