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NIEUWS UIT PERU
In deze nieuwsbrief geven we
aandacht aan het jaarverslag 2018 en
de samenwerking met Manos Unidas,
een NGO die de ondersteuning
verzorgt van jongeren met een
handicap.
Aantal leerlingen 2018
1ste kwartaal
497
2de kwartaal
507
3de kwartaal
417
4de kwartaal
407
Totaal
1828
Het slagingspercentage in 2018 was ruim
77%.

Slechtere economische situatie leidt
tot minder inschrijvingen
De afgelopen vier jaar stabiliseerde het
aantal leerlingen zich op ongeveer 500
per trimester. Daarmee leek de positie
van Inca Educa te zijn
uitgekristalliseerd. Maar in de tweede
helft van 2018 hebben zich minder
leerlingen aangemeld, waardoor er
over het hele jaar gemeten 10%
minder inschrijvingen waren. De
oorzaak daarvan wordt gezocht in de
verslechtering van de economische

situatie in Peru. Daar hebben alle
scholen last van. Er is minder werk en
minder jongeren zijn in de gelegenheid
om scholing te betalen. Deze trend
heeft zich begin 2019 doorgezet.
Bezuinigingen en vergroten eigen
inkomsten
Dat betekende dat er minder docenten
nodig waren en dat er forse bezuinigen
moesten plaatsvinden om de
begroting sluitend te kunnen houden.
Ook is op verschillende manieren
geprobeerd om meer eigen inkomsten
te verwerven. Een eerste idee was om
in de weekenden extra lessen in
kortlopende cursussen aan te bieden.
Dat is gelukt op het onderdeel brood
en banket.
Ook zijn extra inkomsten verkregen
door scholing te verzorgen voor 40
vrouwen van de NGO Andra Peru en
voor 25 jongeren van de NGO Kallpa.
Deze NGO geeft ondersteuning aan
jongeren met verschillende sociale
problemen.
En tenslotte zijn inkomsten verworven
door lessen broodjes bakken te geven
aan kinderen van een
Montessorischool.
Het was kortom een moeilijk jaar, dat
toch financieel goed is afgesloten.
Verdeling leerlingen over de modules
-gastronomie
278
-brood en banket
-hoteldiensten
-administratie/
boekhouden/logistiek
-persoonlijke verzorging
-computerles
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190
212
215
697
200

De leerlingen volgen niet allemaal alle
4 modules achter elkaar. Leerlingen
maken een afweging wat zij in praktijk
nodig hebben. In 2018 hebben 223
leerlingen wel alle modules afgerond.
De verdeling was als volgt.
Gastronomie
Hulpdiensten
Brood en banket
Administratie en bedrijf
Persoonlijk verzorging

46
19
07
19
132

Kinderopvang
De kindertopvang bleek ook in 2018
een goede faciliteit, waardoor veel
jonge moeders in de gelegenheid
waren om cursussen te volgen.
Op de crèche (0 tot en met 2 jaar)
kwamen gemiddeld 30 kinderen per
dag. Op de voorschoolse educatie (3
tot en met 5 jaar) wisselde het per
module en trimester. In totaal namen
daar 206 kinderen gedurende het jaar
aan deel.
Uitbreiding doelgroep naar jongeren
met een handicap
Inca Educa streeft er naar om in de
toekomst nog meer aandacht te
besteden aan jongeren die door een
handicap minder kansen op de
arbeidsmarkt hebben. Onlangs is een
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overeenkomst gesloten met een
instelling die jongeren met een
handicap begeleidt, Manos Unidas. Er
komen gedurende 2 jaar 20 leerlingen
met het syndroom van down die de
opleidingen Housekeeping en Bar en
Bediening gaan volgen. Deze leerlingen
zijn 5 dagen per week bij Inca Educa
gedurende 1 dagdeel. Zij doen over
een module geen 3 maanden, maar 5
maanden. Inca Educa verzorgt de
vakscholing en Manos Unidas stuurt
gespecialiseerde begeleiders mee.
Beide instellingen hebben grote
verwachtingen van deze
samenwerking en hopen dat dit het
begin wordt van een langjarige
samenwerking. Bij de start van het
project is er aandacht aan besteed op
een lokale televisiezender.
Manos Unidas is een Amerikaanse
NGO die met name in Zuid-Amerika
aandacht schenkt aan de versterking
van de positie van gehandicapte
kinderen en jongeren. Manos Unidas
bestaat in Cusco sinds 2008 en zet zich
ervoor in dat kinderen naar
basisschool, voortgezet onderwijs en
vakschool kunnen gaan. Dat is in Peru
nog niet zo gebruikelijk.

Op de website van Manos Unidas is het
volgende bericht over de
samenwerking
opgenomen
Dit jaar zocht het
beroepsgerichte
trainingsprogramma van
Manos Unidas,
Phawarispa, een
inclusieve
samenwerking met een
lokale
beroepsopleidingsschool
voor onze jeugd. INCA
EDUCA en Manos Unidas hebben het
eerste cohort van beroepsopleiding voor
jongeren met een handicap in de regio
Cusco gelanceerd. Phawarispa richt zich op
het voorbereiden van adolescenten en
jonge volwassenen om hen succesvol in
een baan te kunnen plaatsen. In de
afgelopen 4 jaar is Phawarispa werkzaam
geweest binnen Manos Unidas school,
Camino Nuevo, als een middelbare school
programma. Maar families wilden meer.
Ze wilden een vakdiploma. En wij wilden
zelf ook meer. We wilden
desegregatie.Hoe kunnen we jongeren
met een handicap voorbereiden op het
betreden van een openbare werkplek
terwijl ze worden opgevoed in een
afgescheiden omgeving, volledig
geïsoleerd van het publiek? Op 12 maart
namen 20 jongvolwassenen van 16 tot 25
jaar uit de hele regio Cusco deel aan het
beroepsopleidingsprogramma van Manos
Unidas-Inca Educa. De studenten zullen de
komende 2 jaar huishoud- en hotelwerk en
restaurant / bar-modules leren, die
officieel worden gecertificeerd na
succesvol afstuderen. Het partnerschap
biedt de beroepscertificering voor
jongeren met een aanvullend curriculum
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geschreven voor jongeren met een
handicap voor de voorbereidende
beroepsopleiding. Vaardigheden zoals
kunnen reizen met openbaar vervoer,
sociale vaardigheden en omgaan met geld
worden onderwezen, evenals een cursus
ter preventie van seksueel misbruik voor
jongeren en hun gezinnen. Het is
belangrijk om onze jeugd de aanvullende
vaardigheden bij te brengen die nodig zijn
voor succes in hun leven en niet alleen
voor de vaardigheden voor het werk!

Neem een kijkje op de vernieuwde
website en facebook van Inca Educa
Peru!
https://incaeduca.edu.pe/
https://www.facebook.com/IncaEduca/

Bestuur Steunstichting,
Marleen Hoogeboom, ambassadeur en
Lucho de la Torre Salas, directeur
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