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Beleidsplan
Het idee van de stichting is voortgekomen uit twee praktijkervaringen van de
voorzitter van de stichting. Zodoende heeft zij in 2014 tot en met 2016 twee projecten
gerealiseerd in de Amazone stad in Iquitos te Peru in samenwerking met Asociación
ONG La esperanza del mañana. Een leesproject en een muay thai project welke
allebei succesvol zijn afgerond. De afgelopen twee jaar heeft de voorzitter zich
volledig gericht op haar sport en maakt zij deel uit van het Nationale Peruaanse
muay thai team.
Het viel haar op dat er in deze periode steeds meer aandacht besteed werd aan de
problematiek van mishandeling, verkrachting en minderwaardigheid van vrouwen in
Peru. Er zijn meerdere malen demonstraties gehouden onder het motto ‘ni una
menos’ (niet één minder). Vrouwen worden wakker en accepteren niet langer dat
mannen het voor het zeggen hebben en dat de vrouw minderwaardig is.
Ondanks de bewustwording blijven er veel vrouwen in dezelfde situatie. Het plan is
om deze vrouwen uit zulke benarde situaties te helpen en ze een kans te geven
zelfstandig en onafhankelijk te worden.
Na jarenlang in Peru gewoond te hebben, heeft de voorzitter kennis gekregen van de
cultuur, het onderwijs, de taal en de mensen. De passie om de wereld een beetje
beter te maken vormde de inspiratiebron voor dit nieuwe project.
De Nederlandse Stichting La Sonrisa is opgericht om de Peruaanse Asociación ONG
La esperanza del mañana te steunen door fondsenwerving en fondsenbeheer. De
einddoelstellingen van de twee stichtingen zijn dan ook volkomen identiek en staan
hieronder omschreven.
Locatie
Achtergrond
Lima is een reusachtige stad met meer dan 9 miljoen inwoners. Het is de hoofdstad
van Peru en voor veel bewoners op het platteland en in de bergen in Peru, ‘het
beloofde land’ van kansen en progressie. Dat is de reden dat er zoveel inwoners in
Lima zijn want heel veel Peruanen zijn verhuisd vanuit de bergen en het platteland
naar de hoofdstad met hoop op een beter leven.
De Peruaanse cultuur is een zogeheten machocultuur waarbij de mannen het voor
het zeggen hebben en van de vrouw verwacht wordt dat zij voor de kinderen zorgt en
haar man gehoorzaamt. Peruanen zijn over het algemeen jaloers en wantrouwend.
Een bijkomend probleem is dat veel mannen alcohol drinken, over hun grenzen heen
gaan en agressief worden. Veel vrouwen lijden onder huiselijk geweld wegens
jaloezie en dronkenschap van hun man of een ander mannelijk familielid.
Vooral de oudere generatie leeft de traditie waarbij een vrouw en man, eenmaal
getrouwd, niet meer uit elkaar gaan. Ook niet als de vrouw mishandeld wordt of haar
man vreemdgaat. Deze traditie wordt beetje bij beetje doorbroken door de jongere
generatie. Er wordt ingezien door jongeren dat het mishandelen van vrouwen
onacceptabel is. Ook zien vrouwen in dat zij mishandeling niet hoeven te accepteren
en zelf rechten hebben.

Volgens een officieel onderzoek naar vrouwen mishandeling, gedaan door
Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), in 2017, kwamen de
volgende cijfers naar voren in Peru:
78% van de vrouwen zegt dat er weinig tot geen rekening wordt gehouden met
de rechten van vrouwen.
30% van de vrouwen is een keer fysiek of psychologisch mishandeld in 2017.
41% van de vrouwen heeft met seksuele intimidatie of seksueel misbruik te
maken gehad in 2017.
Doelgroep
Vrouwen in erbarmelijke economische omstandigheden vanaf 18 jaar waaronder
alleenstaande moeders, niet opgeleide (jonge) vrouwen en vrouwen die willen
scheiden maar wegens financiële afhankelijkheid niet kunnen scheiden.
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Visie
Vrouwen hebben rechten
Een vrouw heeft gelijke rechten als de man.
Vrouwen hebben recht op onderwijs, zelfontwikkeling, zelfverdediging, bescherming,
gerechtigheid en onafhankelijkheid.
Een vrouw maakt haar eigen keuzes en bepaalt zelf de (in)richting van haar leven.
Een vrouw besluit zelf wat zij wilt met haar lichaam en met haar gevoelens.
.

Missie
Vrouwen in een minderwaardige positie ontwikkelen een positiever zelfbeeld en
verminderen hun onderdrukking.
De vrouwen krijgen, middels het aanbod aan cursussen, de kans op zelfstandigheid
en onafhankelijkheid door geschoold te worden om een eigen bedrijf te kunnen
starten.
Vrouwen ervaren wat het betekent om voor zichzelf op te komen en daarmee andere
vrouwen aan te moedigen om hetzelfde te doen. Er wordt ingezien dat ze niet alleen
zijn en dat er altijd een uitweg gevonden kan worden, hoe klein die uitweg ook lijkt.
Vrouwen beseffen zich dat zij waardevol zijn in de maatschappij.
Doelstelling
1. Vrouwen opleiden tot zelfstandige ondernemers die zich bewust zijn van
hun rechten.
2. Vrouwen kennen de betekenis van (hun eigen) lichamelijke integriteit en
weten en durven te handelen naar justitie als deze wordt geschonden.
De doelstellingen worden behaald middels het volgende project:
Dit project zal zich volledig richten op vrouwen in Lima:
Project Kolibrie
Een nadere toelichting op het project.
Probleemschets
In Peru heerst een machocultuur waarbij vrouwen neerbuigend behandeld worden.
Vrouwenemancipatie is recent pas in beeld gekomen. Er worden demonstraties
gehouden tegen vrouwengeweld en moord op vrouwen, nieuws over tragische
moorden, verkrachtingen en mishandelingen worden massaal gedeeld via sociale
media en vrouwen starten voor zichzelf op te komen. Toch zijn er nog veel vrouwen
die geen steun vinden of niet weten waar zij moeten beginnen. Zij weten niet hoe zij
voor zichzelf moeten opkomen en op welke manier zij onafhankelijk kunnen worden.
Aanleiding
Voor een vrouw die opgegroeid is binnen de machocultuur is het erg moeilijk om de
opstap te maken naar een zelfstandig en onafhankelijk bestaan. Redenen zijn: geen
educatie, kinderen, geen (financiële) steun, weinig zelfvertrouwen en geen
betaalbare opleidingen.
Doelstelling
De doelstelling van dit project is om vrouwen op te leiden tot zelfstandige
ondernemers die zich bewust zijn van hun rechten.

Aanpak
Om de doelstellingen te kunnen behalen willen wij de volgende aanpak hanteren:
-

Cursus Thaise massage
Dit is een cursus die gegeven zal worden door een gecertificeerd en in
Thailand opgeleide instructeur waarbij de vrouwen ook een officieel certificaat
uit Thailand zullen krijgen. Met dit certificaat kunnen zij Thaise massage
masseuses worden en daarmee een eigen onderneming starten of in een
groep een onderneming starten.
Tevens willen wij de benodigde materialen om een eigen onderneming te
starten aanbieden ter lening. Dat betekent dat de vrouwen bij de start de
materialen krijgen en dat per maand terugbetalen tot het bedrag compleet is.
Op deze manier kunnen wij weer nieuwe materialen kopen voor de volgende
cursus en zullen de vrouwen een gevoel van trots ervaren dat zij hun eigen
materialen hebben kunnen kopen en gebruiken.

-

Muay Thai lessen ter bevordering van zelfverdediging en zelfvertrouwen
Drie keer per week wordt er een les gegeven speciaal voor deze groep
vrouwen gericht op zelfverdediging en oefeningen voor zelfredzaamheid.

-

Bijeenkomsten vrouwenrechten
Tijdens deze bijeenkomsten zullen de vrouwen leren welke rechten zij hebben
in geval van mishandeling, misbruik en verkrachting zodat zij weten wat zij
kunnen doen in dit soort situaties.
Ook zullen zij leren hoe zij een onderneming kunnen starten, waar zij recht op
hebben en welke verplichtingen zij aan de staat hebben met een eigen
onderneming.

-

Seksuele voorlichting
Wekelijks zal er seksuele voorlichting gegeven worden waarbij er aandacht
besteed wordt aan bescherming, seksuele voorkeur, relaties, zwangerschap
en anticonceptie.

Duur
Per cursus is het de bedoeling om drie maanden intensief aan de slag te gaan. Wij
willen zeker twee kalenderjaren cursussen aanbieden.
Dat betekent dat wij over twee jaar, acht cursussen geven met maximaal twintig
vrouwen per cursus.

Randvoorwaarden
ANBI status
Stichting La sonrisa staat bij de belastingdienst aangemerkt als Stichting met ANBI
status, onder fiscaalnummer 852788678 en staat bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 57910081.
Financiën
Om op te kunnen starten met de verschillende projecten verwacht de stichting
gemiddeld €15,000 nodig te hebben. Daarna verwachten wij gemiddeld €40,000 per
jaar nodig te hebben voor alle projecten bijeen. Deze inkomsten moeten komen uit
fondsen, sponsoring, subsidies en particuliere bijdragen.
Fondsenwerving
Om de projecten te kunnen laten lopen is de Stichting afhankelijk van fondsen,
subsidies en sponsors. Het is daarom noodzakelijk voor de stichting om gelden te
werven. Afhankelijk van de geworven gelden zullen de projecten op financieel
verantwoordelijke manier geleidelijk opgebouwd en uitgebouwd worden. We zullen
roeien met de spanen die wij hebben. Zoals eerder vermeld zal de Nederlandse
stichting zich bezig houden met het bijeen brengen van financiële middelen.
De ter beschikking gestelde financiële middelen zullen nauwkeurig besteed worden
aan de in de projecten omschreven doelstellingen en activiteiten van Stichting La
Sonrisa.
De stichting zal haar financiële middelen verkrijgen uit onder andere de volgende
bronnen:
periodieke en eenmalige donaties van particulieren
sponsorgelden van bedrijven
stichtingen en fondsen
het verkrijgen van subsidie
projecten en speciale activiteiten
Beheer van de inkomsten.
Het beheer van de inkomsten ligt bij het bestuur, waarvan de bestuursleden een
verantwoordelijke positie in de maatschappij innemen en bestuurlijke en financiële
ervaring kunnen aanwenden. De fondsen worden in samenspraak met de Peruaanse
instelling zodanig beheerd en besteed, dat er een gezonde ontwikkeling van het
project tot stand komt.
Financiële verslaglegging
Het Stichtingsbestuur zal aan het eind van elk lopend jaar een beschrijvende
rapportage over de activiteiten van dat jaar en een financieel rapport presenteren.

