Peru

Por Eso!
nieuwsbrief april 2017

Buenos dias
Velen van jullie hebben het nieuws meegekregen over de hevige regen
aan de kust. Hier in de bergen is misschien wel eerder sprake van minder
regen dan normaal. De eerste maanden van dit jaar staan in het teken van
monitoren en het meten van de impact van al onze activiteiten en de
organisatie. Dit doen we zelf maar ook met een onafhankelijke derde partij.
Spannend! Kunnen we beter? Doen we het goed? Moeten dingen anders?
We willen het graag allemaal weten.
Het scholenproject gaat nog steeds hand in hand met het Ministerie van
Onderwijs. Samen met een pedagogisch assistente van het Ministerie
proberen we de tuinbouwlessen op het reguliere rooster te krijgen.
We werken in 11 dorpen en op 11 scholen. Negen daarvan worden nu
grondig gemeten en geëvalueerd. De 2 jongste dorpen zijn hier nog niet
aan toe. Daar bouwen we rustig verder met de families. Geniet van de
nieuwsbrief en mail ons gerust bij vragen,
Jolanda en Simone

meten is weten

Kijk, dit doen we onder andere bij Por Eso!
we geven biologische tuinbouwen kookles aan kinderen en ouders

we knappen woningen op

we bouwen familietuinkassen

we leggen waterreservoirs aan

we installeren kasten en
rookvrije keukentjes

we voeren medische campagnes

we bouwen eetlokalen

we leggen irrigatie aan

we verbouwen en koken…
en wat over is gaat in de verkoop

Zo zorgen we ervoor dat de allerarmsten in de Peruaanse Andes gezonder en sterker worden

Monitoren

Deze maanden gaat ons team huislangs-huis om te zien hoe ruim 300
families het doen. Zij hebben door de
jaren heen alles verdiend wat er bij
Por Eso! te verdienen valt.
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Het begin is altijd leuk
Het bouwen, installeren is makkelijk maar duurzaamheid garanderen en een gedragsverandering bewerkstelligen is een stuk lastiger. We zijn
voorzichtig en werken volgens een systeem van belonen of motiveren. ‘Voor wat, hoort wat’. We geven nooit zomaar iets weg. En dan toch nog,
na zoveel inzet van de families komen we huizen tegen waar de tuinkas wordt gebruikt om kleren in te drogen, waar het wederom een enorme
rotzooi is. We nemen deze maanden de tijd om met de families te praten over hoe het zover kan komen. Een veelgehoord argument is het
hebben van te weinig tijd. Ja, ook zij.
Eerst geld verdienen
De mannen zijn steeds minder thuis en werken als bouwvakker in de stad of als drager op de Inca Trail. De taak van de vrouw strekt zich steeds
verder uit, waarbij het zorgen voor de alpaca’s en lama’s het allerbelangrijkste is. Het gezin en de woning komen op een 2e plaats. Dit levert
economisch namelijk minder op. Lama’s leveren wol en vlees op. Ieder gezin heeft er minimaal 30.
Maar waarom is manlief opeens niet meer thuis aan het werk? Zijn het de klimatologische veranderingen en verschraling van de vruchtbare
gronden, levert de oogst vandaag de dag te weinig op? Alle problemen op micro- en macroniveau zijn met elkaar verbonden.
De oplossing
Por Eso! zoomt in. We bekijken hoe we samen met de gemeenschappen oplossingen kunnen vinden zodat we niet in een vicieuze cirkel
terechtkomen, waar het ene probleem (migratie) het andere (overbelasting van de vrouwen) versterkt.
In Chaupimayo proberen we time-management. Iedere zaterdag zullen de vrouwen enkele uren in de tuinkas/moestuin en in huis besteden. In
Sasicancha gaven de vrouwen aan meer workshops te willen over het werken in de moestuin.

Tot de volgende nieuwsbrief met oa de
resultaten van onze ronde langs de

kerstpakketten

de

families en de impactmeting.

blijf ons volgen op:

