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* 10 jaar Por Eso!

Hallo allemaal ….
Hier dan eindelijk weer een nieuwsbrief met alles erop en eraan.
Want we posten ons misschien wel suf op Facebook, maar er
gaat toch niets boven een fijn overzichtje, persoonlijk afgeleverd
in je eigen mailbox.
We zijn 10 geworden vorig jaar! Dat hebben we niet gevierd, om
een superreden: die lees je op pagina 3. Verder wensen we je
veel plezier met onze resultaten, lees je over de moeilijkheden
die we tegenkomen, hoe we voedselhulp rijmen met mondaine
gastronomie, hoe we ons verder ontwikkelen en waar onze
focus de komende tijd ligt.
Enne…als je nog donateurs weet? Onze armen staan wagenwijd
open. Want het gaat ontzettend goed, maar nooit vanzelf.
Groeten uit Peru,
Jolanda en Simone

JHABEL EN YESICA NAAR NICARAGUA

Zoals ieder jaar is Por Eso! in januari gesloten; het is dan vakantie voor onze
medewerkers. Dankzij een studiebeurs van de JWH-Foundation in Amsterdam konden
Por Eso!’s Jhabel en Yesica daar een wel heel leuke invulling aan geven. Zij mochten
naar Nicaragua, voor een cursus met John Jeavons, de grondlegger van de
biologische tuinbouwmethode ’bio-intensief’.
Inmiddels werken ruim 3 miljoen tuinbouwers volgens deze methode. Deelnemers van
over de hele wereld bezochten een week lang tuinbouwprojecten in Nicaragua,
deelden ervaringen en sloten af met een examen.
Omdat wij als een van de weinige Non-Governmental Organizations (NGO) de
methode op grote hoogte, onder barre omstandigheden toepassen, volgen John
Jeavons & co ons met grote belangstelling. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op.
We delen onze gegevens graag en mogen op elk moment op hun expertise rekenen.

Nicaragua
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Jacaranda 209, Calca

kantoor

ONS NIEUWE KANTOOR

TADAA: ONS NIEUWE KANTOOR
We hebben ons 10-jarig bestaan niet gevierd, met een superreden: we
waren te druk met inrichten en verhuizen. Want Rooms Katholieke stichting
Huize Buitenveldert heeft in die periode een pand voor Por Eso!
aangekocht!
Voorbij zijn de tijden van onzekerheid & afwachten of de huur wel of niet
verlengd wordt: dankzij Huize Buitenveldert reden we afgelopen december
voor de laatste keer met onze inboedel door Calca. Hier blijven we. Wat

een cadeau!

MONITOREN EN EVALUEREN
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Drie keer per jaar bekijken we welke gezinnen klaar zijn voor welke installaties
(bijvoorbeeld een tuinkas, waterreservoir, rookvrij stoofje, enzovoort). En één keer per
jaar vragen wij ze het hemd van het lijf over onze samenwerking en wat er anders of
beter kan.
Alexandra, de Amerikaanse NGO-specialist die we voorstelden in de vorige
nieuwsbrief, zorgt dat elk onderzoek klopt. Het kost tijd en manuren, maar zo komen
we wel tot nog betere veranderingen. Dankzij extra donaties konden we dit vorig jaar
doen.
Ook in 2018 gaan we, hoe dan ook, door met monitoren en evalueren.
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Lang zal Por Eso! leven… maar willen we dat wel? Volgens onze filosofie moet elke NGO zich op den duur kunnen opheffen. Omdat
dan de problemen zijn opgelost, of de kennis en verantwoordelijkheden om problemen op te lossen zijn overgedragen aan de regio
zelf. Dat blijft ook ons streven. Alleen: zover zijn we nog niet.
Natuurlijk werpt ons werk al wel z’n vruchten af. Veel resultaten in onze projecten worden al door de Peruanen zelf gerealiseerd. Ons
team is voor 80%Peruaans. Onze organisatie is professioneel, lokaal verankerd en huist in een profi kantoor in Calca.
Maar er zijn nog zoveel dorpen die onze hulp kunnen gebruiken.
En het verantwoordelijk maken van de lokale overheden is een langdurig proces. Dus we zijn trots, maar nog lang niet tevreden.
We zijn op weg.

10 jaar Por Eso!
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DE KINDEREN AAN HET WOOORD

TROTS

WWW.PORESO.ORG

Aan het einde van het schooljaar beleefden we een superdag in Cchichimarca.
Achter eigen kraampjes lieten de leerlingen de ouders zien wat ze allemaal hadden
geleerd: de voedingswaarde van groenten, compost maken, en bijvoorbeeld de
indeling van de tuinkas. Het enthousiasme was aanstekelijk. Het project in
Cchichimarca is in 2017 dan ook enorm tot bloei gekomen. Dat komt niet alleen door
ons, maar ook door de bevlogen directrice en de prettige samenwerking met het
Ministerie.

NIEUWE DORPEN
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Na een zorgvuldige screening kwamen de dorpen Sipasancha en Viacha als winnaars uit de bus: hier is ons hulp het hardst nodig. Dus
zijn we hier ook de komende zes jaar (drie jaar bouwen en nog eens drie jaar workshops en supervisie) elke week aanwezig.
Met interviews en onderzoek hebben we de situatie in de dorpen in kaart gebracht. Dit resulteerde in de zogenaamde ‘nullijn’,
waarmee we de komende veranderingen goed kunnen meten. In jaar 1 starten we op de scholen. Hier bouwen we de
gemeenschappelijke voorbeeldmoestuin en –tuinkassen. Hier vinden ook de workshops aan ouders, kinderen en leraren plaats.
In dit jaar verwachten we ook van de families dat ze thuis een moestuin aanleggen en hun huis op orde brengen. Als beloning plaatsen
we dan onder andere rookvrije stoofjes en zorgen we voor materialen om het huis nog mooier te maken.

Sipascancha & Viacha

PERU POLITIEK: ONRUST
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De huidige president van Peru Pedro Pablo Kuczynski en zijn voorgangers liggen al tijden onder vuur vanwege het aannemen van
tientallen miljoenen aan steekpenningen van het Braziliaanse bouwconcern Oderbrecht. Daar bovenop - en zeker ook mee verwant verleende de huidige president op kerstavond gratie aan de oud-dictator Fujimori.
Ministers en congresleden treden af en het vertrouwen in de president is beschadigd. Voor onze samenwerking met het Ministerie van
Onderwijs heeft dit tot nu toe nog geen grote gevolgen: het Ministerie is van plan door te gaan Por Eso! te ondersteunen om de
projecten duurzaam te maken en als vast onderdeel op het rooster te krijgen.
Maar het blijft een onzekere boel. Want ook binnen dit Ministerie vinden veel verschuivingen plaats. We hopen op een beetje wind
mee..

Ministerie van Onderwijs

KANSAS CITY / LIMA

MOESTUIN GASTRONOMIQUE
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Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd veel positieve aandacht is voor de Peruaanse
keuken. Top-chefs uit Lima winnen de ene prestigieuze prijs na de andere. En dankzij Jim Kane van
Culture Explorers (culturexplorers.com) lift Por Eso! dit jaar mee op al deze aandacht.
Jim organiseert een uitwisseling tussen bekende chefs uit Peru en Kansas City. In juni koken de
Peruaanse topkoks in Kansas City en in November eet Lima uit de keuken van Kansas City.
En het mooie is: de opbrengst van dit evenement is voor Por Eso! Daarmee gaat het gastronomische
geld naar de dorpen die nog steeds vechten tegen de ondervoeding. Hoe groot kunnen de verschillen
binnen één land zijn…

WE HEBBEN JE NODIG!
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Het lijkt misschien allemaal vanzelf te gaan, maar niets is minder waar. Ieder jaar is het een ware strijd om onze begroting dekkend
te krijgen. Waar we trots op zijn: onze kosten blijven ongeveer hetzelfde (rond de 165.000 euro) terwijl onze impact groeit. Er komen
dorpen bij en we laten dorpen stapsgewijs los. Dus de inktvlek van gezonde voeding breidt uit.
Maar wat onveranderd blijft: we hebben donateurs nodig. Altijd!
Als je nog geen donateur bent: laat je alsjeblieft niet afleiden door walgelijke misstanden van grote NGO’s in de media. Of de
enorme salarissen, niet-transparante boekhoudingen, scheve machtsverhoudingen: Bij Por Eso! doen we er niet aan. Onze focus ligt
bij de mensen die recht hebben op een beter en gelukkiger bestaan. Daar krijgen we heel veel voor terug. Maar voor we klaar zijn,
kunnen we nog steeds elke euro gebruiken.

Kom je erbij?

