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1 INLEIDING 

Dit Inhoudelijke Jaarverslag (2021) dient naast het Financiële Jaarverslag (2021) als verantwoording van de 

activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de doelstelling van Stichting Abrazos. Ook dit jaar staan we 

eerst stil bij de effecten van de coronacrisis, omdat er wederom veel effect is geweest op ons werk. Dit om 

meer context te geven bij het bijzondere en lastige jaar dat Abrazos heeft doorgemaakt. 

2 IMPACT VAN DE CORONACRISIS 

Om dit Inhoudelijke Jaarverslag goed te kunnen begrijpen is het heel belangrijk om te weten hoe de 

coronacrisis in 2021 in Peru is verlopen. 

In december 2020 zijn de maatregelen in Peru voor een belangrijk deel ingeperkt. Zo mochten we vrijer reizen 

binnen het land en konden we de feestdagen met elkaar door brengen. Dit heeft voor een tweede golf aan 

besmettingen gezorgd die begon in januari en het hoogtepunt had in februari en maart 2021. In Zuid Amerika 

was er bovendien een nieuwe variant ontstaan, de Andino variant. Deze variant maakte heel veel dodelijke 

slachtoffers. In juni stelde Peru de cijfers officieel bij en bleek het aantal dodelijke slachtoffers 3x zo hoog te 

zijn als eerder gedacht. Met 500 overleden mensen per 100 000 inwoners kwam Peru bovenaan de lijst van de 

meeste doden per 100 000 inwoners, een twijfelachtige eerste plaats.  

Ook in ons team kregen we te maken met Corona. Zo zijn Veronica en haar zoontje Juzo erg ziek geweest maar 

gelukkig goed hersteld. Felipe is ook ziek geweest maar gelukkig niet zo ernstig. In mei werd het eerste geval 

van Delta vastgesteld in Arequipa. Heel Peru hield zijn hart vast voor een derde golf maar deze bleef uit. De 

delta variant is ook hier dominant geworden maar heeft geen derde golf veroorzaakt, omdat de tweede golf al 

zoveel effect had gehad.  

Tegelijkertijd kregen we tijdens de tweede golf wel weer nieuwe restricties om de mensen te beschermen en 

de economie door te laten draaien. Zo kwam het dubbele mondmasker en het gezichtsscherm, bleven scholen 

dicht voor alle kinderen en jongeren en kenden we op zondag een algehele lockdown. 

Vanaf juni 2021 kwam het vaccinatieprogramma in Peru steeds beter op gang. Het gezondheidszorgpersoneel 

was al gevaccineerd maar nu begonnen ze ook met het vaccineren van de oudere mensen en andere kwetsbare 

beroepsgroepen. Op 12 juli was ik zelf aan de beurt, de leeftijdsgroep tussen 50 en 60 jaar. Vanaf toen ging het 

heel snel en liep Peru al snel op Nederland in om iedereen gevaccineerd te krijgen. 

In juni is ook eindelijk de nieuwe president gekozen, President Castillo, een president van de communistische 

partij. Rondom deze aanstelling en de onzekerheden die dit met zich meebracht, zakte de Peruaanse 

muntsoort, in vergelijking met de Amerikaanse dollar, enorm in. Dit veroorzaakte onrust onder de bevolking. 

Vanaf het einde van de tweede golf (juni / juli) kwam Peru tot rust en ging er geleidelijk steeds meer open. Wel 

bleven er beperkingen zoals het dubbele mondmasker en het gezichtsscherm. Bij Abrazos konden we hierdoor 

in kleine groepen met onze groepsactiviteiten aan de slag. Dit gold voor zowel de groepstherapie ter 

voorbereiding op school als voor de vrijetijdsclub. 

 

Inmiddels mochten we ook weer op zondag de straat op en uiteindelijk eigen vervoer gebruiken wat weer meer 

mogelijkheden bood voor ontspanning. We konden weer op vakantie in eigen land, de luchtgrenzen waren 

open maar de landgrenzen bleven gesloten. Tot grote vreugde van iedereen kwamen de eerste buitenlandse 

toeristen weer aan. Van de politieke wisselingen merkten we nog niet zo veel. Er was meer ruzie en 

kwaadsprekerij over elkaar dan dat er echt een plan werd gepresenteerd om het land te besturen. 
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In oktober hadden we het gevoel dat we weer in ons normale levensritme terug waren gekomen, ware het niet 

dat de kinderen nog steeds niet naar school mochten! Unicef en Unesco maakten hier kritische observaties en 

opmerkingen over die gelukkig wel zijn aangekomen bij de regering. Het plan is daarom geopperd om de 

kinderen vanaf maart 2022 geleidelijk weer fysiek terug te laten keren naar school. Veel scholen en ouders 

vinden dit spannend en zien nog grote bezwaren. De eerste proeven zijn echter wel in gang gezet, zodat een 

deel van de kinderen weer voor de helft van de tijd naar school kan.   

Vanuit Peru zagen we daarna dat (vooral in) Europa de Omikronvariant in opkomst was en hoe snel de 

besmettingen opliepen. De plannen om de landgrenzen met Chili en Bolivia weer te openen zijn voor daarop 

voor onbepaalde tijd uitgesteld.  Op het moment van schrijven weet ik al dat er een explosieve stijging is van 

besmettingen. Omikron is ook in heel Peru aangekomen en we gaan zien waar dit ons gaat brengen. 

Wat ik ieder geval al weet is dat de scholen niet per 1 maart beginnen maar ze zeggen 1 april, waarschijnlijk. 

Dan hebben de kinderen 2 jaar en 1 maand geen fysieke school gehad, we gaan zien wat daarvan de gevolgen 

zijn. 

 

We merken wel dat er veel aandacht en druk is voor mensen om zich volledig te laten vaccineren. Zo mag je 

sinds 10 december veel openbare plekken niet meer in als je niet dubbel gevaccineerd bent. Op politiek gebied 

is tot op vandaag geen regeringsplan gepresenteerd. Van de 22 punten die Castillo noemde in zijn 

verkiezingscampagne zijn er slechts vier in werking gezet en deels behaald. Wél zijn er ontelbare wisselingen in 

het kabinet geweest en heeft Castillo geen enkele persconferentie meer gegeven. Ik ben erg benieuwd hoe dit 

zich verder gaat ontwikkelen, zowel op het gebied van Corona als op het gebied van de Peruaanse politiek.   

Maar dat er nog veel flexibiliteit gevraagd gaat worden van ons team is wel duidelijk. 

 

 

Gressia met de Piñata van haar feestje 
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3 ORGANISATIE 

 

Bestuur: 

Sinds 1 januari 2020 worden alle bestuurstaken uitgevoerd door het Peruaanse bestuur van de stichting. Dit 

Peruaanse bestuur bestaat uit: 

 Voorzitter: Willeke Brouwers (oprichtster en directeur van Asocación sin fines de lucro Abrazos, 

maatschappelijk werker en dienstverlener, Praktische Pedagogische Gezinsbegeleider en deskundige 

autisme)  

 Penningmeester Liesbeth Kersten, medeoprichter en directeur van een kleinschalig gezinshuis en 

educatief gemeenschapshuis, voorheen oprichtster en directeur van Pasa La Voz. 

 Bestuurslid Coen Bosch, Eigenaar van de Spaanse talenschool Proyecto Peru. 

 Secretaris Jolanda Buets (Oprichtster en directeur bij Punto Verde, een recycle en upcycle gallerie, 

voorheen oprichtster van zowel projecten in Guatamala als van Por Eso in Peru) 

Alleen de voorzitster is bevoegd financiële uitgaven te doen binnen de doelstelling en de door het bestuur 

vastgestelde begroting. 

Eind september 2021 heeft Jolanda Buets haar bestuurstaak neergelegd, omdat ze is verhuisd naar Oxapampa 

voor nieuwe persoonlijke projecten. Het was niet te doen om haar nieuwe plannen te combineren met haar 

bestuursrol binnen Abrazos. Aangezien de wet het toestaat hebben Liesbeth, Coen en Willeke besloten om met 

drie personen het bestuur te blijven vormen. Uiteraard wordt er uitgekeken naar een mogelijk nieuw 

bestuurslid om het bestuur te versterken maar wettelijk gezien is dit niet noodzakelijk. Jolanda, heel erg 

bedankt voor je inzet voor Abrazos. Je kritische meedenken en verfrissende nieuwe ideeën voor de organisatie 

hebben ons erg geholpen! We wensen je het allerbeste toe in Oxapampa. 

 
Bestuur Peru (vlnr Willeke, Liesbeth, Coen en Jolanda) 
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Behandelteam 

Het team in Peru wordt geleid door de Nederlandse directeur/ oprichter Willeke Brouwers en bestaat verder 

volledig uit Peruaanse therapeutes. De primaire taak van het team is diagnostiek en begeleiding van kinderen 

met autisme en hun gezin. Daarnaast geeft het team ook voorlichting aan scholen, ouders en andere 

betrokkenen en geven ze gezamenlijk invulling aan de jaarplannen. In februari 2021 liepen we tegen de 

grenzen van onze capaciteit aan. We konden niet meer alle nieuwe gezinnen helpen omdat we tijd te kort 

kwamen. Daarom hebben we ons team versterkt met Luz Melanie Torre Porcel, een volledige afgestudeerde 

psycholoog die enthousiast aan haar nieuwe uitdaging is begonnen.  

 

 

                                       Team van (vlnr Ada, Veronica, Willeke, Melanie, Edgar. Tweede rij Felipe) 

Ondersteunende functies  

In Nederland was in 2021 wederom een autisme expertiseteam van vrijwilligers beschikbaar. De rol van 

de experts is meedenken met en adviseren van het team in Cusco bij ingewikkelde casussen. Deelnemers van 

dit team zijn GZ Psycholoog Marian Hansen en Kinder- en Jeugdpsychiater Matt van der Reijden.  

De financiële administratie voor zowel het Nederlandse als het Peruaanse deel werd uitgevoerd door 

boekhouder Edgar Carpio Maldonado. Ook de  accountantsverklaring van beide boekhoudingen werd 

opgemaakt in Peru. 

Daarnaast werd Abrazos ook in 2021 incidenteel ondersteunt door freelancer Erwin Bosman bij het maken van 

rapportages, fondsaanvragen en verantwoordingen.  
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4 VERANTWOORDING METHODIEK VOOR DE BEGELEIDING VAN KINDEREN MET AUTISME 

EN HUN GEZIN.  

In het activiteitenplan 2021  wordt onder hoofdstuk  1.2 uitgebreid aandacht besteed aan de verantwoording 

voor de gekozen methodiek van begeleiding. Aan het begin van 2021 hebben we zowel digitaal als fysiek 

gewerkt. De virtuele therapieën bieden mooie kansen, zoals het kunnen begeleiden van gezinnen die buiten 

Cusco wonen. Toch moeten we eerlijk bekennen dat de fysieke therapieën tot betere resultaten leiden bij een 

grotere groep ouders. De diagnose stellen we bij Abrazos altijd fysiek. De meeste ouders willen vervolgens ook 

de therapieën fysiek volgen. Alleen als het niet anders kan worden therapieën digitaal gegeven. Op deze 

manier werken we met gezinnen in Trujillo, Cajamarca, Puno, Lima en Arequipa. 

 

 

5 GOVERNANCE EN COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN. 

Ieder jaar ontwikkelt Abrazos een activiteitenplan. In dit plan benoemen wij de ambities voor het 

eerstvolgende kalenderjaar. De activiteiten in het jaarplan zijn financieel vertaald naar de jaarbegroting onder 

verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder financiën van de Stichting. Het team in Peru ontwikkelt het 

activiteitenplan met ondersteuning van de coördinator in Nederland. De directeur in Peru is verantwoordelijk 

voor de totstandkoming. Deze plannen zijn openbaar en via de website http://www.abrazos.nl/wat-doen-

we/beleidsstukken/ te lezen en te downloaden. 

 

In 2021 zijn er weer twee kwartaalrapportages gemaakt, omdat het team vanaf juli weer gemakkelijk bij elkaar 

kon komen. Dit maakte het team nog beter bewust welke specifieke doelen we willen behalen naast het 

leveren van de gewone dagelijkse zorg. Door het lastige jaar en vele beperkingen is het lang niet gelukt om alle 

doelen te realiseren, maar hebben we wel bewust tijd genomen om hierover na te denken en met elkaar uit te 

wisselen. Het team heeft daarnaast wekelijks een werkoverleg gevoerd via Zoom. In dit overleg zijn de nieuwe 

plannen ontwikkelt, geëvalueerd en bijgesteld.  

Het bestuur heeft overwegend contact gehad via telefoon of videogesprekken om te brainstormen of te 

vergaderen. Eind september heeft ook weer de eerste fysieke bestuursvergadering plaatsgevonden. 

Qua financiële sturing en rapportage heeft de boekhouder in 

Peru iedere maand een financiele rapportage gemaakt en 

deze gestuurd naar de voorzitter.  Deze worden periodiek 

besproken zodat uitgaven snel aangepast kunnen worden aan 

de inkomsten en er geen grotere tekorten ontstaan dan strikt 

noodzakelijk als gevolg van de coronacrisis. 

 

 

Dansen tijdens het Halloweenfeest in de vrijetijdsclub 

6 BEGROTING EN DEKKING 

De jaarbegroting in 2021 bestond voor het Peruaanse deel uit S/. 188.277.03 met de bedoeling dat deze 

volledig gedekt zou worden door inkomsten vanuit Peru.  Omdat we aan het begin van het jaar al konden zien 

dat het toerisme nog lang op zich zou laten wachten, de tweede golf al snel kwam en Cusco hier heel hard door 

getroffen werd was het al snel duidelijk dat we het niet zelf zouden halen. Daarom is er aan het begin van 2021  

http://www.abrazos.nl/wat-doen-we/beleidsstukken/
http://www.abrazos.nl/wat-doen-we/beleidsstukken/
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actieve fondsenwerving gedaan bij onze trouwe fondsen om nog eenmaal ondersteuning te vragen. Gelukkig 

hebben onze fondsen ook dit jaar weer goed kunnen helpen. Huize Buitenveldert stelt niet alleen het pand 

beschikbaar maar heeft ook een financiele ondersteuning van € 20 000,00 bijgedragen. Femi Foundation heeft 

€ 5000,00 bijgedragen, Ruud Bakhuizen, Caritasinst RK Heilige Bernardus van Clairvaux, Joke Brouwers en een 

anonieme donateur € 1000,00 en daarnaast nog vele kleinere bedragen maar daarom niet minder belangrijk! 

Hierdoor hebben we tot 1 september grotere kortingen kunnen geven en zijn we pas vanaf 1 september weer 

de standaartarieven gaan rekenen. Door deze situatie hebben we weer niet kostendekkend kunnen werken, 

maar is het dankzij alle giften wek gelukt om 2021 kostendekkend af te kunnen sluiten. 

Uitgaven  

We hebben dit jaar uiteindelijk  S/. 179.091,68 uitgegeven, dit is S/. 9.185,35 minder dan begroot.  

 

Inkomsten 

We hebben  S/. 107.471,00 soles ontvangen aan inkomsten door onze diensten door te rekenen aan de 

families. Dit is 60% van de totale begroting. We hebben dit jaar ook daadwerkelijk de 100% afgerekend, een 

resultaat waar we erg trots op zijn.   Daarnaast kwam er via overige bijdragen, zoals de giften, €40.555,00 

binnen. De totale inkomsten over 2021 bedragen S/ 107.471,00 in Peru en €31.555,00 in Nederland. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het financiele jaarrapport, opgemaakt door Sr. Edgar Carpio 

Maldonado.  

7 REALISATIE SPEERPUNTEN JAARPLAN 

In het activiteitenplan voor 2021 heeft Abrazos diverse speerpunten benoemd. In dit hoofdstuk is per 

speerpunt uitgewerkt in hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd.  

Volledige dekking begroting Peru. 

In 2021 had Asociación Abrazos zich opnieuw de doelstelling gesteld om kostendekkend te werken. Helaas is 

dit door Corona bij lange na niet gelukt. De economische situatie in Peru, waarbij veel ouder minder tot geen 

werk hadden, heeft ons genoodzaakt om de coronakortingen door te laten lopen tot 1 september. Vanaf 1 

september hanteren we weer de standaardtarieven, waarbij sommige ouders uiteraard wel ook gebruik 

kunnen maken van het sociale pakket. Hierop zijn nog enkele uitzonderingen gemaakt, waarbij de 

coronakorting nog wordt toegepast vanwege uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Wat dit jaar weer heel goed is gegaan is de verhouding tussen therapieën en administratie tijd. Op dit moment 

gaat geen enkele therapeut over de verhouding van 3 uur therapie tegenover 1 uur administratie heen. Er zijn 

zelfs veel weken dat er in verhouding veel meer therapieën worden gegeven dan er administratieve uren 

worden gemaakt. Dit komt onder andere omdat alle therapieën hier in het gebouw worden gegeven en we dus 

geen reistijd maken. 

Desondanks zouden we niet kostendekkend hebben gewerkt, de inflatie in Peru is vast gesteld op 6,43%. 

Dit gegeven in combinatie met het feit dat de verhouding tussen administratie en therapie goed is heeft ons als 

team doen besluiten dat ook wij de prijs van onze modules moeten verhogen per 1 januari 2022.   

Opleiden nieuwe therapeuten  

Luz Melanie is op 15 februari bij Abrazos begonnen. Zij heeft daarop eerst de basiscursus Autisme gevolgd. 

Vervolgens heeft zij enkele tijd meegelopen met Veronica en Willeke om hun werk te kunnen observeren en 

hier van te kunnen leren. Ook heeft Melanie de trainingen gevolgd om ADOS 2, ComVoor en Wechsler No 

Verbal af te kunnen nemen.  Al snel is Melanie daarna met haar eigen gezinnen gestart onder begeleiding van 

Veronica en Willeke. Zoals het voor velen telt, was het ook voor Melanie, al doende leer je het beste. We 

hebben geluk want Melanie leerde snel, hierdoor konden we haar ook al vlot volledig inzetten wat erg fijn was 

want we hadden veel werk! 
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Vervanging van Wechsler No Verbal en ADOS 2 instrumenten. 

Omdat het in 2021 niet mogelijk was voor Willeke om te reizen naar Nederland en er ook geen bezoek is 

gekomen die dit heeft kunnen meenemen is dit nog niet gerealiseerd. Het is simpelweg te kostbaar om deze 

spullen op te laten sturen, zeker met de wetenschap dat we het dan ook nog eens kwijt kunnen raken. Dit blijft 

op onze verlanglijst staan. 
 

Aanschaf nieuw speelgoed / vervanging speelgoed 

Voor het speelgoed hebben we wél besloten om deze in Nederland te bestellen en vervolgens naar Peru te 

verzenden. Jos Abrahamse heeft de spullen thuis laten bezorgen en vervolgens verstuurd naar Liesbeth 

Kerstens in Peru. Waarom naar Liesbeth? Zij woont in een veel kleiner dorp, kent de mensen van het 

postkantoor persoonlijk en zo komen alle pakketten volledig en in goede staat bij haar aan. 

Via deze constructie is het gelukt om speelgoed te vervangen, dank je wel Liesbeth en Jos! Het was hard nodig 

want door het vele schoonmaken met alcoholische middelen lijdt het speelgoed veel! 

 
speelgoed donatie ontvangen vanuit Peru 

 

Onderzoek naar de effectiviteit van de therapieën van Abrazos:  

Veronica houdt vol maar deze doelstelling is helaas nog niet behaald. Het hele onderzoek is opgezet en de pilot 

groep heeft het onderzoek al ingevuld. Deze input zit nu in de papieren molen van de universiteit. Ondertussen 

heeft Veronica een klasgenoot gevonden die samen met haar het onderzoek wil uitvoeren en gezamenlijk de 

thesis wil gaan opstellen. Dit geeft veel voordelen want we bereiken een grotere groep en ze kunnen het werk 

verdelen. In december 2021 hebben ze eindelijk na 2 maanden een supervisor toegewezen gekregen. De 

supervisor heeft feedback gegeven die nu wordt verwerkt. Als dit wordt goed gekeurd mogen ze eindelijk 

beginnen met het feitelijke onderzoek. Dan kan het zomaar eens gebeuren dat in 2022 Veronica eindelijk kan 

afstuderen en Abrazos het resultaat van het onderzoek kan krijgen! 

Sociale Pakket  

In juli hebben we met succes een online verloting georganiseerd. Deze loterij heeft S/3400,00 opgebracht, 

omgerekend €708,00. Financieel gezien was dit onze meest succesvolle actie ooit in Peru. Bij de online 

verloting hebben we veel spullen mogen verloten van mensen die in de Coronatijd een online winkel zijn 

begonnen.  Zowel de teamleden als de ouders die gebruik maken van het pakket hebben loten verkocht voor 

S/5,00 per stuk. Door de lage prijs van de loten waren mensen bereid om veel loten te kopen, zeker ook omdat 

we mooie prijzen hadden ontvangen! Kortom, een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. 
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De organisatie van de virtuele loterij, Felipe in mijn kantoor om alles aan elkaar te praten + Veronica en Melanie in het kantoor voor de 

loting,  

Felipe was van plan om met zijn foodtruck zijn ´alitas de BBQ´  aan te gaan bieden als actie voor het sociale 

pakket. Helaas bleek dat de inspanning te groot was voor de mogelijke opbrengsten. Het hele team zou van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat moeten werken om maximaal S/150,00 te genereren. We hebben daarom 

besloten om deze actie niet door te laten gaan.  

Belasting ontheffing  

Dankzij de hulp van een advocaat, een ex-werknemer van de Sunat, is het gelukt om belastingontheffing te 

krijgen voor de Asociación Ucllay (het sociale pakket). Na deze ontheffing is de procedure gestart om 

´ontvanger van donaties´ te worden. Hierdoor kunnen we rechtstreeks donaties ontvangen aan het sociale 

pakket zonder het risico te lopen dat we daarover ineens belasting moeten betalen. Ook is het voor donateurs 

uit Peru interessanter geworden om aan het sociale pakket te doneren omdat zij dit nu mogen aftrekken van 

de belasting. Het bedrag wat we aan de advocaat hebben moeten betalen is een investering maar zal zich zeker 

terug verdienen door het resultaat wat behaald is! 

 
Sebastian geholpen door zijn vader in de ontwikkelingsstimulatie groep. 

Bonus speerpunten -> Wat hebben we nog meer gedaan 

Presentatie Internationale week HAN 

In januari werd ik (Willeke Brouwers) door de Hoge school van Arnhem en Nijmegen uitgenodigd om een 

virtuele workshop te verzorgen tijdens de internationale week. Yvonne van Nynatten verzorgde de organisatie 

van de workshop en ik kon het verhaal van Abrazos delen met toekomstige sociale werkers. 



Stichting Abrazos – Jaarverslag 2021 10 

Congres Cajamarca 

In oktober 2021 ben ik (Willeke Brouwers) een week naar 

Cajamarca, een stad in het noorden van Peru,  geweest om 

een congres aldaar volledig te verzorgen. Nory, de moeder 

van een jongen met autisme in Cajamarca, had het congres 

georganiseerd in samenwerking met de gemeente 

Cajamarca. Ik heb stiekem achter mijn dubbele 

mondmasker hard moeten lachen want ik werd opgewacht 

door een heuse drumband! De burgemeester en andere 

belangrijke mensen waren er om het congres groots in te 

luiden. Het publiek was enthousiast en erg actief in de 

participatie. Hoewel ik werd behandeld alsof ik de koningin 

was liet de organisatie van het congres helaas veel te 

wensen over. Ik heb het programma meerdere keren 

moeten aanpassen. Eerst omdat we eerder de zaal uit 

moesten en vervolgens omdat men vond dat op de laatste 

dag de professionals tóch ook aanwezig moesten zijn als 

zaalopvulling voor de foto´s. In het officiële programma 

waren de eerste twee dagen voor de professionals en de 

laatste dag alleen voor ouders, dus daarop had ik mijn 

voorbereiding gebaseerd. Tot slot moesten we, omdat de 

viceburgemeester vrij wilde zijn in de middag, de 

afsluitingsceremonie al om 11 uur doen i.p.v.  om 18.00. Gelukkig heb ik geleerd om flexibel en creatief te zijn 

hier in Peru en ik kan met trots zeggen dat het allemaal goed is gelukt! Uiteindelijk is het programma er 

interactiever en praktischer door geworden en ik denk daardoor ook leerzamer!  

Lezing Hilde de Clerq 

In maart konden we een langverwachte lezing organiseren met Hilde de Clerq. Hier was al meerdere malen met 

elkaar over gesproken maar het kon nooit gerealiseerd worden van wege de hoge kosten. Nu het via de digitale 

weg kon was het ineens wel haalbaar. De organisatie was best spannend omdat alles voor ons nieuw was zoals 

het versturen van de link zodat iedereen in kon loggen, het beheren van de vertalingskanalen en het switchen 

hiertussen. Ook het zo snel mogelijk vertalen van de tekst van Hilde zodat het niet te saai zou worden was een 

uitdaging. 46 deelnemers hebben de lezing gehoord en zeer positief beoordeeld. Het was lekker praktisch, 

ontzettend herkenbaar en daardoor heel erg leuk!  
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Teambuilding, Training onder leiding van Winneke Kornet 
Geheel toevallig hadden we als team net de teambuildings dagen gepland toen het bericht van Winneke kwam 
dat ze ons kwam bezoeken op deze dagen! Na overleg was snel besloten dat zij ons ging begeleiden tijdens 
deze dagen. Het thema van de training was belangrijk maar ook luchtig. Omdat we met een ¨nieuw team¨ 
werken was het belangrijk om elkaar beter te leren kennen. De workshop was dus persoonlijk maar had ook 
betrekking op de visie van Abrazos. Er is ingegaan op de vraag: Hoe zien we onze klanten en wat willen we met 
hen bereiken?  

Onder andere tijdens een mooie wandeling hebben we eerst in tweetallen en daarna in de groep ideeën 
uitgewisseld over verschillende stellingen. Doordat dit wandelend gebeurde waren de gesprekken erg open en 
dynamisch. Ik kan echt iedereen deze manier van werken aanraden als het over wat moeilijkere thema´s gaat. 
Het was een zeer productieve activiteit die veel belangrijke informatie gaf en iedereen was erg tevreden 
naderhand. Ook kreeg ieder lid van het team tijd om zijn hobby met de anderen te delen. Zo hebben we samen 
met Melanie armbandjes gemaakt en met Ada bloemen van klei. Met Veronica en Felipe hebben we een avond 
heerlijk gedanst en veel gelachen! Ik nodig u van harte uit om op onze facebook pagina te kijken naar deze 
leuke video! https://fb.watch/ak40UjP-A3/  

    

 

 

 

 

 

 

   Met zijn alles de hobby van Ada proberen 

In tweetallen de visie uitwisselen tijdens een wandeling 

  

https://fb.watch/ak40UjP-A3/
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8 RESULTATEN - DE CIJFERS 

8.1 AANTALLEN CLIENTEN 2009-2021  

In heel 2021 hebben we 124 nieuwe inschrijvingen mogen ontvangen. Het verloop per jaar is als volgt 

 
Figuur 1 Groei aantal cliënten 

8.2 OVERZICHT VAN DE BEHAALDE RESULTATEN IN 2021 

Ondanks dat 2021 een bijzonder jaar was hebben we ook weer een aantal verschillende zaken kunnen 

realiseren. Daarom hier enkele kerngetallen: 

  Verwachting 2021  Realisatie 2021 

Totaal aantal gezinnen behandeld 705 755 

Aantal nieuwe inschrijvingen 75 124 

% Declarabele uren 80% 90% 

Aantal cliënten die groepstherapie of 
vrijetijdsclub volgen. 

18 34 

Cursuspakket voor ouders 30 basis / 15 oudertraining 
niet gegeven door de angst voor 

corona en beperkingen in het land 

Aantal professionals die deelnemen aan 
de basiscursus voor professionals 

50 91 

Deelnemers aan het Autisme Beleving 
Circuit 

20 10 

Groepsactiviteit in de ochtend 5 5 

Thema-avonden 2 0 

9      TROTS OP; LEERPUNTEN ; RISICO’S  

Hier zijn we trots op / gaan we mee verder 

We zijn trots op het aantal nieuwe inschrijvingen, 124 is een nieuw record! We hebben ons afgevraagd hoe het 

komt dat we nu zoveel nieuwe aanmeldingen krijgen. Voor een gedeelte is het omdat we nog steeds groeien 

qua naamsbekendheid. Waarschijnlijk komt het ook deels door de zeer lange tijd dat er geen school is geweest. 

Ouders brengen meer tijd door met hun kinderen en ervaren zelf meer de gedragsproblemen van de kinderen.  
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We zijn ook heel blij met het feit dat het inmiddels vanzelfsprekend is dat er een goede balans is tussen uren 

therapie en administratieve uren. Hetzelfde telt voor het afrekenen aan de ouders, ook dit is geen probleem 

meer omdat het echt een gewoonte is geworden. Qua bedrijfsmatig denken zijn we daarmee echt een stuk 

verder dan een aantal jaar geleden. 

We zijn ook trots op het aantal deelnemers aan de groepsactiviteiten, twee groepen van de groepstherapie en 

twee groepen van de vrijetijdsclub voor de kleinere kinderen. Dit komt naar verwachting wel ook door de 

situatie van corona. Omdat kinderen niet naar school mogen zoeken ouders alternatieven om toch buitenshuis 

een activiteit te hebben voor hun kinderen en een ontmoetingsplek om met andere kinderen te kunnen spelen. 

Het is ontzettend fijn dat wij dit hebben kunnen bieden. 

Wat is minder goed verlopen / Wat gaan we anders doen. 

Het is ook in 2021 niet gelukt om kostendekkend te werken. Uiteraard komt dit gedeeltelijk door het verlagen 

van het tarief vanwege de coronacrisis, maar dit verklaart niet alles. Omdat het probleem ook niet in de 

productiviteit zit, is de enige oplossing om de tarieven te verhogen, zoals al zoveel instellingen hebben gedaan. 

Vanaf 1 januari gaat 1 uur therapie S/.60,00 kosten, de groepsactiviteiten en de diagnosestelling gaan ook 

omhoog in prijs. Hopelijk kunnen we dan wel de begroting zelf dekken met onze inkomsten.  

In 2020 en 2021 hebben we geen cursussen of nieuwe ontwikkelingen kunnen doorvoeren. In 2022 willen we 

hier graag weer stappen in zetten. We zijn in gesprek om te kijken of we een weerbaarheidstraining kunnen 

opzetten. Of dit lukt hangt voor een belangrijk deel af van de reismogelijkheden voor de trainers. 

Risico’s  

Het is onzeker wat de effecten van Corona in 2022 gaan zijn. Het is haast niet voor te stellen, maar er bestaat 

nog altijd het risico dat kinderen niet fysiek naar school kunnen per maart/april. We zijn erg bezorgd voor de 

gevolgen die dit heeft op het welzijn van de kinderen, vooral die met autisme. Als het toerisme niet gang gaat 

komen zal dit ook economische gevolgen hebben voor veel ouders. Daardoor zullen meer gezinnen langere tijd 

in het sociale pakket blijven en gaan we hiervoor meer geld nodig hebben. 

10 PROFESSIONALS AAN HET WOORD 

Luz Melanie Torre Porcel, 26 jaar. 

Het werken met personen met autisme helpt me in mijn 

professionele ontwikkeling maar veel belangrijker nog, het geeft 

me veel voldoending. Het laat me groeien als persoon, ik begrijp 

nu andere werkelijkheden en ik ben me bewust dat iedereen 

uniek is op zijn eigen manier. 

Mijn ervaringen bij Abrazos zijn aangenaam, ik heb wel veel 

geduld nodig, empatie en liefde. Het samenwerken met de 

therapeuten en hun kennis, zorgt voor kwaliteitsverbetering van 

het leven van de kinderen met autisme en hun gezinnen. 

Door de tijd heen ga ik zien dat onze hulp grote veranderingen 

geeft in de zelfstandigheid van de kinderen, in hun communicatie en daarnaast een betere integratie creëert in 

verschillende aspecten van hun leven. Abrazos geeft je de mogelijkheid om iets anders te doen en helpt de 

gezinnen om zichzelf beter te begrijpen. 
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11 TESTIMONIALS VAN KINDEREN EN HUN OUDERS 

Wij vragen de gezinnen die wij helpen regelmatig hoe zij onze zorg waarderen. Hier vindt u enkele testimonials: 

 

Testimonial van Celia, moeder van Cesar I. 5 jaar. 

Cesar heeft een pre diagnose gekregen toen hij 2 jaar oud was. Op dat moment luisterde hij nergens naar, keek 

niet gericht naar iets en er was weinig tot geen contact met hem. Hij antwoorde niet op zijn naam, speelde niet 

met kinderen en ook niet met volwassenen. Hij maakte geen verschil tussen bekende en onbekende mensen, 

herkende niet zijn eigen thuis. Cesar was heel de tijd in zijn eigen wereldje. 

¨Gracias a Dios¨ kwamen we  in contact met Abrazos. Deze organisatie heeft ons heel veel geholpen. Niet 

alleen door therapieën te geven maar vooral ook door ons ouders op te leiden zodat we hem zelf kunnen 

stimuleren thuis. 

Cesar is nu bijna 5 jaar oud, hij heeft nu veel interactie met zijn familie. Hij is ook begonnen met spelen met 

andere kinderen. Kijkt veel gerichter en voert complexe intstructies uit. Zijn communicatie is erg vooruit gegaan 

ook al praat hij nog niet goed. Je kunt hem veel beter begrijpen en dat alles dankzij de therapieën van Abrazos! 

Wij als familie zijn heel dankbaar aan deze organisatie omdat zij ons weer hoop hebben gegeven voor Cesar. 

Testimonie van Kari, moeder van Antony 6 jaar. 

Ik wil Asociación Abrazos voor de hulp die ze me hebben gegeven tijden het diagnose proces tot aan de dag van 

vandaag. We, mijn zoon en ik, hebben samen veel geleerd. Met iedere therapie lukt het ons om meer 

duidelijkheid te bereiken. Dank je wel Abrazos!  

 
Basisregels om gezelliger samen te wonen 
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 NAWOORD 

We zijn 2021 ingegaan met het idee dat alles langzaam weer terug naar normaal zou gaan. Helaas was de 

werkelijkheid anders. Niet alleen hier in Cusco, maar in heel  Peru en heel de wereld. Hier zijn we in februari en 

maart ontzettend hard getroffen door een grote en lange golf met heel veel zieke mensen en vele doden. 

We hebben met zijn alle een grote angst moeten overwinnen om weer terug in het leven te stappen, om onze 

dagelijkse activiteiten weer op te pakken en het vertrouwen te krijgen dat dit ook echt weer kon. 

Vanaf juli kwamen er meer mogelijkheden en die hebben we met twee handen aangegrepen. Daarna ging het 

steeds beter en steeds vloeiender. Het was erg fijn om te kunnen bieden aan kinderen en ouders wat ze nu 

juist zo hard nodig hebben, hulp en fysieke activiteiten!  

We zijn als team gegroeid, sterker geworden en hebben nog steeds dezelfde energie. We weten dat we er nog 

niet zijn, zeker nu Omicron zich heeft gepresenteert. Maar we weten ook dat we het kunnen, dat er 

mogelijkheden zijn en dat we door zullen gaan. We willen alle fondsen, grote en kleine donateurs van harte 

bedanken voor de financiële hulp om deze moeilijke tijd door te komen. We hopen dat jullie na het lezen van 

dit verslag tevreden zijn over wat we met het geld gedaan hebben en zullen onze best blijven doen om ook in 

de komende jaren er te zijn voor de kinderen met autisme en hun gezinnen! 

Willeke Brouwers, directeur 

Namens het bestuur van Asoaciación sin fines de lucre Abrazos Peru 

Liesbeth Kerstens 

Coen Bosch 

 

 

Veel gestelde vragen en hun antwoorden met betrekking tot communicatie schema´s 

  


