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Viering 20 jarig bestaan in Cusco  
 
Inca Educa Peru heeft in juni met trots en plezier haar 20-jarig bestaan gevierd.  
 
Op zondag 5 juni zijn de festiviteiten begonnen met een jubileumparade op het 
Plaza de Armas in Cusco, gevolgd door een  lunch met oud-leraren en de huidige 
medewerkers. Het was een emotioneel weerzien met oud-medewerkers, die er 
10 jaar geleden of zelfs eerder hebben gewerkt. Iedereen ontving een  
herinnering van dankbaarheid.  
Er werd ook stilgestaan bij het overlijden van Nydia, die jarenlang de 
boekhouding heeft verzorgd en Monica, die vanaf het begin betrokken was bij de 
kinderopvang.  Aan hun nabestaanden, die deels aanwezig waren, is ook het 
herinneringscadeau overhandigd.  
 
Op 8 juni is de nieuwe kapperszaak op school feestelijk geopend en bij die 
gelegenheid is een seminar gehouden voor de studenten cosmetologie en het 
externe publiek.  
 
Op vrijdag 10 juni is de nieuwe kapperszaak in gebruik genomen.  
 
Ook zijn op vrijdag 10 juni een sportdag en een danswedstrijd uitgevoerd door 
de studenten. Het was erg spannend; er  werden een gigantische taarten en 
‘kapkei’ voor elke student gemaakt en er werd gezongen voor de 20ste 
verjaardag van Inca Educa.  
 
Op  maandag 13 juni was er een ceremonie om de vlag te hijsen op het Plaza de 
Armas van San Sebastian en vervolgens een ceremonie van erkenning door de 
burgemeester voor het 20-jarig bestaan van Inca Educa. Aan  de directeur werd  
een gedenkplaat en een gemeentelijke oorkonde overhandigd. Met deze 
handeling benadrukte de burgemeester de hoge mate van sociale betrokkenheid 
van Inca Educa en de bijdrage aan de ontwikkeling van de wijk en de opleiding 
van jongeren in vakopleidingen die hen uit de armoede haalt waarin zij leven. 
 
Op de volgende pagina  een fotoimpressie van de festiviteiten 

  
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek Wageningen Universiteit 
Dr. Chi-Chen Trista Lin, lector aan 
Wageningen Universiteit is bezig met een 
onderzoek naar de ontwikkeling en groei 
van vakscholing in Peru de laatste jaren. 
Deze vorm van scholing (CETPRO) is 
relatief nieuw en heel belangrijk voor een 
grote groep jongeren die praktisch werk 
wil. Zij is geïnteresseerd in de impact van 
de opleidingen, met name voor arme 
jongeren en ze onderzoekt wat deze 
opleidingen betekenen voor verbetering 
van hun levensomstandigheden. 

Zij heeft Inca Educa als voorbeeld 
genomen. Ze heeft ruim 160 leerlingen 
en oud-leerlingen geënquêteerd over hun 
opleiding, hun tevredenheid over Inca 
Educa en wat zij met hun opleiding zijn 
gaan doen.  

Daarnaast heeft zij een aantal diepte-
interviews gehouden met oud-leerlingen 
om na te gaan waar zij in hun werkzame 
leven terecht zijn gekomen met hun 
opleiding. 

 De resultaten van het onderzoek worden 
op het jubileumfeest bekend gemaakt. 

 

 
Viering 20 jarig bestaan  in Nederland 
 
Donateurs en belangstellenden zijn uitgenodigd voor 
het jubileumfeest op zondagmiddag 6 november. Wij 
laten graag  zien wat er met hun steun opgebouwd is 
en vieren dat graag gezamenlijk. Inschrijven kan tot 28 
oktober via    info@inca-educa.org 
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