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‘Arriba Perú’
SIMONE HEEMSKERK
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dit van de daken te schreeuwen…

verschil op maar liefst 36 scholen. In 11

… als een niet-bereidwillige schooldirecteur
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de moestuin laat verslonzen.

een familieproject lopen.
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regio Cusco. In Puno beginnen we nu op een

hun verantwoordelijkheid te ontlopen.

2e school en in het Noorde van Peru, ook
zo’n 900 kilometer hier vandaan, hebben we

Het gaat ons soms simpelweg te langzaam.

ook de eerste stappen gezet.

Maar: eigen schuld. Want we zoeken
tenslotte nogal wat samenwerking met

We zijn supertrots.

lokale, regionale en nationale instanties. En
bij iedere stap betrekken we leraren, ouders

‘Arriba Peru’ roepen ze hier, tijdens de

en kinderen.

voetbalwedstrijden van het nationale team,
om ze aan te moedigen .

Die intensieve samenwerking is een hele

’Arriba Por Eso!’ roep ik vandaag. Het is

bewuste keuze. Door onze projecten zo te

vrijdagmiddag en ons team is nog druk - in

verankeren voelt iedereen zich eigenaar.

het veld, op kantoor. De hele dag lopen ze in

Dat vergroot de kans dat de projecten straks

en uit en hoor ik ze overleggen.

ook doorgaan ‘zonder Por Eso!’
We spelen in een moeilijke poule, maar onze
Want dat zou toch mooi zijn. Ons overbodig

basis staat: een Peruaans team uit

maken omdat de moestuinen, gezonde

duizenden.

voeding, hygiëne en het verantwoord
omgaan met de aarde tot de gewoonste

Op pagina 5 stel ik ze aan jullie voor. En op
pagina 7, ons team in Nederland én onze

zaak van de Andes behoren.

vaste supporters uit Lima. Veel plezier!

Dat onze manier van werken echt wérkt - en

Arriba Peru, arriba Por Eso!

voor zover ik weet, alleen nog maar mij en

Simone

het team af en toe tot waanzin drijft - blijkt:
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serious gaming
In het verleden zijn veel dorpelingen
‘moe-gepraat’ door overheden,
missionarissen en andere instanties.
Een groot deel van de ouders in de
afgelegen dorpen heeft bovendien
moeite met lezen en schrijven.
Dus gooien wij het over een andere
boeg en moet iedere workshop
vooral een klein feestje zijn.
De moestuin, het belang van
gezonde en gevarieerde voeding,
koken, hygiëne: we leren het
allemaal spelenderwijs: zo bereiken
we iedereen.
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ONS BEREIK IN 2020:
TOTAAL werken we met 36 scholen. In 11 dorpen werken we ook
nog eens met de gezinnen.
6 dorpen hebben we helemaal losgelaten, zoals
afgesproken. Hier bouwen we niks meer. We houden alleen een
oogje in het zeil. De school krijgt nog wel begeleiding.
In 11 dorpen zijn we zowel met scholen als families aan de
slag.
14 replica scholen kopiëren onze moestuin en wij staan hen
bij. We werken hier niet of nog niet met de gezinnen thuis.
De school kan namelijk ook in een gebied staan dat niet
extreem arm is, waardoor onze hulp aan de gezinnen
minder urgent is.
5 replica-schoolprojecten zijn inmiddels afgerond
Onze projecten hebben direct IMPACT op meer dan 1500
leerlingen en 423 families. Indirect op 1630 families.

Zo scoren de gezinnen

Met de directe doelgroep (423 families in 2020) werken we naar maximale verbetering. Heb je
een productieve moestuin, je huis opgeknapt, voldoende schoon water en verkoop je je oogst
op de markt? Dan ben je voor ons GROEN.

arriba Por Eso!
Simone Heemskerk

Elsa Soria Quispe

Benjamín Hancco León

Koimer Quispe Pazo

Hamilton Auccapure Castro

Roger Zuniga Cusihuallpa

Jhabel Guzmán Escalante

Julio Cesar Chipayo Romero

Iris Cespedes Rodriquez

Alexandra Toledo

Deyvis Salamanca Oviedo Sutta

Dit is onze basisopstelling. Waar nodig huren we specialisten in.
Bijvoorbeeld een dokter voor de vaccinatiecampagnes, een coach,
of een kookjuf voor de lessen in de dorpen. En niet te vergeten onze
stagiaires. De bank is goed gevuld!
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36 schoolmoestuinen
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VISITEKAARTJE afgegeven

MORAY
Simone Heemskerk

MOESTUIN

PUBLICITEIT

Hamilton Auccapure Castro

Halverwege 2019 werden we gebeld door MIL/MATER INICIATIVE van de
wereldberoemde Peruaanse chef-kok Virgilio Martinez. Zijn nieuwe restaurant ligt pal
naast de Inca ruïnes van Moray, het erfgoed dat je op de linkerfoto ziet. Op deze
’akkers’ in de vorm van cirkels en terrassen, verbouwden de Inca’s hun gewassen. MIL/
MATER had via-via over Por Eso! gehoord en wilde buurdorpen helpen met moestuinen.
Omdat er geen scholen in deze dorpen staan, besloten we om een demonstratiemoestuin aan te leggen: in samenwerking met de dorpelingen, naast het restaurant. En
Jhabel Guzmán
Elsa
Soria
zie het
resultaat,
rechtsboven. Cool hè? Straks komt onze moestuin
nog opEscalante
de Heritagelijst! Dit jaar leggen de dorpelingen ook moestuinen thuis. Wij begeleiden MIL/MATER.
Een hele leuke bijkomstigheid is dat Virgilio Martínez wereldwijd veel aandacht krijgt,
dus zo af en toe staan wij ook onverwachts in de spotlights. Prima PR voor Por Eso!

Benjamín Hancco León

Mexicoooo
Dankzij een extra donatie van een heel mooi fonds komt een
droom uit: we gaan met ons team op studiereis naar Mexico. Juan
Manuel (http://www.growbiointensive.org/partners_main.html) de meester op het gebied van de bio-intensieve tuinbouw - stelt
een week van zijn kostbare tijd beschikbaar om ons rond te leiden
door het Mexicaanse biologischemoestuin-walhalla. Een
uitgelezen kans om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.
Want voor Juan Manuel is het heel bijzonder dat Por Eso! op zo’n
grote hoogte de methode toepast.
Juan Manuel geeft cursussen bio-intensieve tuinbouw over de hele
wereld. Afgelopen oktober was hij weer in Peru. Wederom hebben
we met ons team, een aantal gezinnen en leraren deelgenomen

oktober 2019

aan zijn workshop.
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Por Eso! in Nederland
STEPHANIE HOSMAN, TACO ZIMMERMAN,
SIMONE HEEMSKERK, ARIE VAN DER PRIEM,
CARIEN BARTELS (NIET OP DE FOTO: JOLANDA
BUETS) VORMEN ONS BESTUUR.

Ons bestuur komt minimaal twee keer per jaar samen. De afgelopen periode
zijn zowel Stephanie (penningmeester) als Arie (bestuurslid) op bezoek
geweest. We hebben samen de projecten op hoogte bezocht, gediscussieerd
over de stichting en veel tijd besteed achter de computer. Onze begroting
heeft nog nooit zo goed in elkaar gezeten en de langetermijnvisie staat op
papier! Lezen? Je mag alles van ons weten:
Beleidsplan Por Eso 2019-2021.
Minstens zo belangrijk is onze sparring-partner
Creemos in Lima. Deze groep vrouwen kent de
stichting als geen ander en behalve financiële
ondersteuning voorziet Creemos ons van
waardevolle Peruaanse feedback en ideeën.

‘Replica’-scholen kopiëren onze schoolmoestuinen. Een
groot compliment en natuurlijk helpen we ze: ons team
begeleidt 2 jaar en beloont de school via het stappenplan
met gereedschappen, zaden en bijvoorbeeld een tuinkas.
Maar er zijn wel een paar verschillen. De duur van een
replica-project is 2 ipv 6 jaar. We doen geen
impactmeting (eigenlijk weten we toch wel dat wat we
doen ze alleen maar sterker maakt). En we bouwen hier
geen eetzalen of keukens. Ook stellen we minder strenge

19 replica
scholen

eisen: een replica-school hoeft niet per se in een extreem
arm gebied, of heel hoog in de bergen te staan. Vandaar
dat we nu ook dichtbij Cuzco opereren. Een replicaschool is een extra steen in de vijver. Hopelijk volgen er
snel nog veel meer.

2020 calendario
Vakantie

Motor kopen, stagiaires

FEBRUARI

Training, voorbereiden

Inkopen doen , verslagen voor fondsen

MAART

Workshops leraren

APRIL

Monitoren, campagnes en evaluaties

JANUARI

verdelen dorpen

Naar dorpen team

schrijven
Jaarverslag af! Aanvragen doen.….

MEI

Bouwen dorpen en scholen,

Autorally ‘ Care4 More)’

JUNI

Workshop leraren

Bezoek Nederland Simone?

JULI

Bouwen/fondsen aanvragen

AUGUSTUS

Schoolvakanties: team evaluatie

SEPTEMBER
OKTOBER

Monitoren, campagnes en evaluaties
Bouwen

NOVEMBER

Bouwen

DECEMER

Monitoren, campagnes en evaluaties

https://www.care4more.com

Creemos op bezoek

Studiereis team Mexico!

uitgest
eld
Corona

TEAMBUILDING
Ga er maar aan staan: In je eentje nogmaals uitleggen aan een grote
groep dorpelingen hoe belangrijk gevarieerd en gezond eten is.
Of de keuzes die je moet maken in een rauwe realiteit waar je het liefst
alles zou willen weggeven wat je bezit om de arme gezinnen te
helpen.
Het team van Por Eso! heeft zeker niet de makkelijkste baan. Dus
investeren wij veel in hen. Behalve een goed gesprek op gezette
tijden, krijgen zij ook extra training. Heel waardevol was de
tweedaagse Improvisatieworkshop van Monica Madueño.
Via rollenspellen hebben we allerlei veldsituaties nagespeeld.
en we leerden ons kwetsbaar op te stellen. Want het geeft niet, als je
soms het antwoord niet weet. Niemand binnen Por Eso! durft nu nog
‘ja maar’ te zeggen. ‘Ja en…’ is het nieuwe credo (en anders
croissantjes halen voor het hele team).

MEER WETEN EN HELPEN
De nieuwsbrief komt een paar keer per jaar uit. Als je ons
volgt via Facebook, weet je elke week precies wat er speelt.
www.facebook.com/poresoperu
Wil je helpen maar eerst iets anders weten, bijvoorbeeld
cijfers, statistieken, of andere resultaten?
Mail mij gerust (simone@poreso.org).

