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Dit land is meer dan 30 x zo groot als Nederland. Met een klein deel van Peru gaat het
heel goed. Je hebt vast al gehoord van de Peruaanse keuken (ceviche, iemand?), het
Peruaans voetbal en het toerisme dat zo lekker loopt.
Maar- even een ongezellige mededeling- het overgrote deel van Peru deelt niet mee in
deze groei. De mensen in de afgelegen, vergeten gebieden waar wij werken gaan elke dag
het gevecht aan met kleine en grote corruptie, discriminatie en het veranderende klimaatwaar ze zelf nog het minst aan hebben bijgedragen.
Terwijl de regering vrolijk de voetballers op het wereldtoneel aanmoedigt, gaan wij én
andere organisaties gewoon door. Lokaal, daar waar we het hardste nodig zijn. Want er
moet nog heel veel gebeuren voordat ook ‘onze’ Peruanen een menswaardig bestaan
leiden.
Toch is er soms ook echt wel wat te vieren. Vandaag bijvoorbeeld, kijken we feestelijk
terug op een prachtig 2018: Het jaar waarin we twee nieuwe dorpen verwelkomen, maar
liefst zes replicaprojecten omarmen, voor het eerst op 3.950 meter hoogte een taart
bakken in een rookvrij oventje, waarin we -snif- Jolanda uitzwaaien en waarin we ons
bovenste beste eigen kantoor krijgen- waar we mogen blijven, zo lang we willen.
We wensen jullie fijne kerstdagen en een prachtig 2019.
Simone, Lutgardo, Roger, Yesica, Jhabel, Iris, Koimer, Alexandra en Hamilton
… en omdat afscheid nemen nooit gemakkelijk is:
ook nog even extra groeten van Jolanda die nu prachtige meubels maakt van gerecycled
materiaal.

SIPASCANCHA

45 families
90% van het dorp doet mee

In februari zijn we van start gegaan in Sipascancha, ons 12e dorp. Als vanouds
begonnen we met de schoolmoestuin en gingen we daarna het dorp in. Maar
dit was andere koek: van de 50 gezinnen stapten er maar liefst 45 in. Allemaal
realiseerden ze in no-time een productieve moestuin en allemaal komen ze in
aanmerking voor de eerste installaties. Zo'n impact hebben we nog nooit gehad
binnen een dorp! Met vlag en wimpel geslaagd voor onze Club Elite.
Kijk, dan kunnen wij niet achterblijven. Alsjeblieft, Sipascancha: 43 rookvrije
keukentjes, 17 opbergkasten & ecologische conserveringskasten, 4 tuinkassen
en 12 groenbeschermingsdoeken. En we gaan door. Yesica geeft iedere 2
weken workshops op school en aan de ouders. Ook organiseerde ze ‘Gluren bij
de Buren’ (met een sliert dorpelingen bij elkaar binnenkijken en inspiratie
opdoen) en een kookwedstrijd om de dorpelingen nog meer te motiveren.
Sipascancha verandert rap. We bouwen en onderwijzen 5 jaar door. Zodat wat
we doen, wortel schiet en blijft.

CLUB ELITE
Met ons werk bereiken we inmiddels al meer dan 1200
gezinnen en 963 schoolkinderen. Binnen deze groep gonst
een speciale club gezinnen die van aanpakken weet. Hen
helpen we bij het uitvoeren en de stappen die ze zetten,
belonen we met installaties, onder andere:

moestuin

opbergkasten

224

290
tuinkas.

rookvrij keukentje

273
133

beschermingsgaas
.

117
waterbassin

79

NOOIT TE OUD OM TE LEREN

Natuurlijk, iedere installatie moet verdiend worden door de
dorpelingen. Maar bij de ouderen zijn we flexibeler in onze
voorwaarden. Zij hoeven niet alles zelf te doen: wij vragen de
gemeenschap om hen te helpen. Zo kan het echtpaar op foto
lekker blijven zitten terwijl de keuken wordt afgebouwd.

K KEN P H
Kakelverse, onbespoten groenten uit eigen
moestuin: gezonder kan niet. Op school koken
de moeders en leerlingen er dan ook graag
mee. Wij zorgen ervoor dat het hen aan niks
ontbreekt. Potten, pannen, tafels, banken,
bestek en een Nederlandse
aardappelpureestamper shinen in de
schoolkeukens van al onze dorpen.
In ons nieuwe dorp Sipascancha ging het
aantal kinderen met ijzergebrek van 13 begin
dit jaar naar 3 in november. Dat kan toch bijna
geen toeval zijn? Vitamientjes… powerrrr!
.

GTE

REPLICA PROJECTEN

Scholen en kleuterscholen in zes dorpen die grenzen aan ‘onze’ dorpen,
kopiëren onze schoolmoestuinen en tuinkassen. Wat een mooi
compliment. Maar lukt het ook? Welnu, aan wilskracht geen gebrek, maar
aan materialen en kennis wel. En o jee: op dit moment kunnen wij er
helemaal geen zes dorpen bij hebben!
Gelukkig schoten de engelen van Creemos te hulp. Dankzij een extra
donatie van hen én schuiven met onze ‘dienstroosters’ kunnen wij deze
projecten de komende twee jaar elke maand bezoeken, gereedschappen,
materialen verstrekken en zelfs tuinkassen bouwen. Oké, het is light
hulp: alleen op school en nog niet bij de gezinnen thuis. Maar: het is een
begin. En dat is mooi, want er zijn meer van deze replica’s in aantocht.
We houden je op de hoogte.

Inkacancha en Ruyaturuyoc
nieuwe dorpen

Geen elektriciteit, geen schoon drinkwater en een tekort aan
gezonde voeding: zie daar onze twee nieuwe dorpen in een
notendop, Inkacancha en Ruyaturuyoc. Hier is sprake van
extreme armoede. De dorpen liggen op zo’n 4 uur rijden door de
bergen en er wonen 72 families. Begin 2019 starten we met de
schoolmoestuinen, daarna rollen we de rest van ons programma
uit in de komende 6 jaar. In het dorp heeft stichting Porvenir
Peru bij sommige families tuinkassen gebouwd. Wij zullen deze
installaties aanvullen met onze projecten.

Wil je helpen: www.poreos.org/donaties

HOEZO VOLDOENING
Maar zo werkt het niet. Niet echt. Een blijvende
door:

Simone Heemskerk

Wanneer ik met bezoek naar de dorpen ga, vragen
mensen vaak of dit werk nou veel ‘voldoening geeft’. Ik
antwoord altijd volmondig met ‘ja’. Sociaal wenselijk,
inderdaad, omdat de werkelijkheid zo moeilijk uit te
leggen is. En in discussie gaan terwijl ik de auto recht
probeer te houden is ook niet alles.
Mijn echte antwoord: niets gaat zonder vallen of
opstaan. Ook na 11 jaar niet. De diepgewortelde
corruptie in Peru blijft me verrassen, net als de
compleet andere normen en waarden, de
infrastructuur, de bureaucratie en het arbeidsethos.
Van alles wat ik gewend was en als vanzelfsprekend
aannam, is weinig meer over. Dat maakt het soms
ontzettend ingewikkeld om doelen te bereiken. En dat
is bijna niet te verteren als je doel is armoede op te
lossen.
Geduld is nooit mijn sterkste kant geweest. Maar hier
heb ik geleerd dat je niet zonder kunt, als je echt
verschil wilt maken.
Ik weet nog dat ik 14 jaar geleden door Guatemala liep
met mijn sporttas vol speelgoed. Ik deelde het uit aan
dakloze kinderen en het voelde heel goed. Het gaf me
in één keer die goede-doelenvoldoening die ik voor
ogen had.
En natuurlijk kunnen we met Por Eso! in één dag met

verandering kun je niet kopen.
Dus blijven wij de mogelijkheden uitleggen, de
mensen zelf stimuleren en de gemaakte stappen
belonen: niets jner dan trots zijn op iets wat je
zélf voor elkaar hebt gekregen.
We blijven scherpstellen op de toekomst. Daar
hoort ook saai werk bij. Soms sta ik helemaal niet
met mijn handen in de moestuin te wroeten, maar
zit ik dagen achter elkaar op kantoor. Schrijf ik
verslagen en probeer ik antwoord te geven op
gedetailleerde vragen over impact en effect. Ik
vergader me suf met instanties, vreet me op over
alles wat niet eerlijk gaat, manage het team en
maak me zorgen over het budget.
Het lijkt op papier alsof ik de meest saaie
kantoorbaan voor mezelf heb gecreëerd.
Al contrario.
Ik doe dit werk met heel veel plezier en door de
combinatie van veldbezoeken, kantoor en
fondsenwerven zie ik heel goed wat we in 11 jaar
hebben bereikt. Misschien gaat het allemaal nog
steeds niet zo snel als ik zou willen. Maar dat we
het leven al zo’n stuk mooier hebben gemaakt
voor de armste dorpen hoog in de Andes, geeft
enorm veel voldoening.
De voldoening die we nu krijgen, is voor altijd.

een team aan betaalde bouwvakkers 20 tuinkassen
bouwen, steekpenningen geven aan leraren in ruil voor
hun medewerking en recepten in de schoot van de
bewoners werpen.

.

Koken op open vuur in een dichte ruimte heeft nogal wat nadelen. Door
het verbranden van vaste brandstoffen komen schadelijke stoffen als
koolmonoxide, benzeen en methanol niet alleen in je kleren, maar ook in
je luchtwegen terecht. Daar kun je longontsteking, astma, longkanker en
bijvoorbeeld tuberculose van krijgen.
Het alternatief is simpel: een schoorsteenkanaal waardoor de rook naar
buiten gaat. Dus installeren we rookvrije keukentjes (al meer dan 650
door de jaren heen). In Sipascancha hebben sommige bewoners onze
modellen aangepast en er zelf ook nog een oventje bijgemaakt: Heel
Sipascancha Bakt. Maar dan wel verantwoord.
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Een keer per jaar nodigen scholen ouders uit en laten de
leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben. Op veel
scholen neemt de moestuin een centrale plaats in en het is
aandoenlijk om te zien hoe trots de leerlingen zijn.
We zorgen altijd dat er iemand van ons aanwezig is op deze
dag. Uiteraard met iets extra’s voor alle leerlingen die zo hun
best hebben gedaan.

Zo zet je Por Eso! wel heel simpel op de kaart
Wij hebben meer fans nodig. Dus kom op, volg ons ook op Facebook. Zo
laat je iedereen zien dat je achter ons staat en zijn wij weer onder een
grotere groep mensen zichtbaar. We posten foto’s, video’s, van alles! Wie
weet, levert jouw like of share ons donateurs op. En levert dát de dorpen
boven de boom- maar onder de armoedegrens van Peru
schoolmoestuinen op. Kleine moeite, groot plezier.
Dank je wel!
Lekker plaatjes kijken? We posten ook op Instagram.
en wil je nog meer weten: www.poreso.org.

ACHTER DE SCHERMEN
In Peru zijn we hard bezig om de beste versie van onszelf te worden. Dit
jaar heeft het team verschillende coaching-sessies gekregen. En zo
hebben we opeens allemaal een kleur bij Por Eso! en krijgen we meer
inzicht in onze persoonlijkheden en de organisatie.
Ondertussen groeit ook de achterban in Lima dankzij steeds meer
Peruaanse supporters. Maar al te graag komen wij naar de hoofdstad
om presentaties te geven.

We wensen jullie fijne kerstdagen
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teamwork makes the dream work

KERSTGEDACHTE
Het blijft een hele
uitdaging om ons budget –
ieder jaar zo rond de
175.000 euro – dekkend te
krijgen. Iedere bijdrage is
dan ook meer dan welkom.
Eenmalig, via
maanddonaties,
benefietfeestjes,
veilingopbrengsten,
toernooien of soms, via
een gouden tip. We zijn er
ontzettend dankbaar voor.
En zetten ook ons beste
beentje voor door doneren
nu nóg makkelijker te
maken.Op
www.poreso.org/donaties
vind je onder het formulier
een blitse doneerknop.
Doneren was nog nooit zo
simpel.

