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Directe 2021

doelgroep
2.800 leerlingen

43 scholen

1.200 gezinnen

Hola!
Dat het even duurde voordat er weer een complete
nieuwsbrief in de inbox zit, valt vooral mijzelf te
verwijten. Naast de gebruikelijke drukte aan het
einde van het jaar: plannen bijwerken, begrotingen
maken, fondsen aanvragen, was vooral de verhuizing
van Jolanda en mij de reden dat ik niet rustig de tijd
kon vinden om jullie te schrijven en dan ook nog alles
opgemaakt in een leuke lay-out.
Ik ben verhuisd. Een enorme stap waardoor ik fysiek
niet meer iedere dag op kantoor kan zijn. Het is een
stap voorwaarts voor Por Eso! Perú. 2020 en 2021
waren een succesvolle generale repetitie en voortaan
wordt de organisatie lokaal gerund door een team
van experts. Stuk voor stuk dragen ze dezelfde visie,
strategie en waarden uit. En stuk voor stuk zijn ze
100% Peruaans. Die continuïteit is helemaal in lijn
met onze duurzame missie.
Natuurlijk blijf ik wél verbonden en
eindverantwoordelijk. Zo zal ik nog regelmatig te
vinden zijn in Calca, ga ik over de financiën,
coördineer ik de fondsen en blijf ik jouw
aanspreekpunt.
Hiernaast zie je de foto’s van ons team in Calca.Twee
licht ik er even uit: Jhabel en Roger. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Waarbij Jhabel een kei is in het onderhandelen met
de lokale overheden en zijn creativiteit geen grenzen
kent, blinkt Roger uit in het bewaren van zijn kalmte
en luisteren en adviseren van het team. Ze zijn de
ideale combinatie en dat bleek wel het afgelopen
jaar; in deze nieuwsbrief lees je over onze impact en
klinkende resultaten.
We blijven onderweg met Por Eso!, met de gezinnen,
de scholen en lokale overheden. Allemaal zijn ze
vertrouwd met onze manier van werken.
Jouw steun en de fondsen van over de hele wereld
blijven ons werk mogelijk maken.
Kortom: grote veranderingen, maar verder business as
usual.
Veel leesplezier!
Simone
simone@poreso.org
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2021 IN CIJFERS

GEBOUWD & GELEVERD

43 schoolmoestuinen

2.800
leerlingen
en ouders

Ook in 2021 waren de lessen ‘virtueel’ en dat is erg
moeilijk in gebieden waar nauwelijks signaal is, de ouders
vaak ongeletterd zijn en dus niet kunnen helpen bij de
‘thuislessen’. Eigenlijk is zo’n beetje iedereen afgehaakt.
Sommige leraren ondernamen vorig jaar dappere
pogingen om er toch voor hun studenten te zijn, maar
het werd hen bijna onmogelijk gemaakt door steeds
wisselende protocollen en regelgeving.
Ondanks dat de scholen dicht waren zijn we in 2021 van
start gegaan met 7 nieuwe schoolmoestuinen.
We hadden in 2021 wel op 30 nieuwe scholen kunnen
beginnen. Zoveel aanvragen kregen we binnen.
In 2022 gaan we dan ook zeker uitbreiden. En hoe!
We hebben sinds kort een eigen lesboek. Goedgekeurd
door het Ministerie van Onderwijs. Het boek helpt leraren
de moestuin in het lesprogramma op te nemen en
zelfstandig met de leerlingen en ouders, de tuin en
kassen te onderhouden.

Sinds december 2019 zijn in Peru de
scholen dicht.

2021 EEN PAAR CIJFERS
GEBOUWD & GELEVERD

332 waterreservoirs

296 tuinkassen

2.659
pakketten
met
2.935 tassen met
boodschappen
schoolspullen

678 nieuwe moestuinen en opgeknapte huizen

50.000 boompjes
Win win

Ieder waterreservoir zal voortaan een
groene omheining hebben. De regio
Cusco heeft 50.000 boompjes aan Por
Eso! gedoneerd. Het groen beschermt,
draagt bij aan het milieu en de wortels
zorgen ervoor dat er nog meer water
wordt opgenomen en vastgehouden.
We hebben al 30.000 planten naar de
dorpen brengen. Nog 20.000 to go.

Op de markt
Win win

Omdat we nauw samenwerken met de
gemeenten krijgen we nu ook steeds
makkelijker een standplaats op de
markt.

2021

Win

Onze missie, gevangen in een foto:
voedselzekerheid op grote hoogte. Met een
beetje hulp groeien ook daar steeds meer
vitamines.

WAT GAAN WE DOEN

2022
HOPELIJK

Door de pandemie lag in 2020 en 2021 de focus
vooral op noodhulp, bijspringen en bouwen. We
konden maar nauwelijks goede workshops geven
over biologisch tuinieren, kooklessen, de docenten
begeleiden.
Hopelijk krijgen we hier in 2022 weer meer ruimte
voor en nemen we iedereen bij de hand om te
tuinieren, eten te bereiden en te ontdekken hoe
belangrijk die twee zijn.

HEEL VEEL

WORKSHOPS

GEVEN
SAMENWERKEN
lokale

OVERHEID

2021

regionale

nationale

Alles wat we tegenwoordig doen, doen we samen met de lokale, regionale en
nationale overheid. Sinds 2 jaar delen we de kosten van de materialen, hebben we
beschikking over elkaars personeel en delen we het eigendomschap.
We zijn ons goed bewust van de risico’s die deze verregaande samenwerking
meebrengt. Het instabiele politieke klimaat kan er zo maar voor zorgen dat de
overheden niet meer kunnen of willen meewerken. Mocht dit gebeuren, dan is het
zaak om onze activiteiten opnieuw te evalueren. In ieder geval is er geen weg meer
terug naar het moment dat Por Eso! 100% alles draagt.
Waarom niet?
We willen uiteindelijk dat het belang van gezonde voeding door middel van
moestuinen wordt opgepakt en uitgevoerd door Peru zelf.
Daarom zijn we hier gekomen. Gezond eten, voor iedereen en het liefst zonder teveel
Por Eso!
We willen de komende jaren meer overdragen, borgen en verankeren (het complete
goededoelenjargon in één zin). Dat is pas duurzaam.

TROTS 21 extra schoolmoestuinen
Doordat we ook het personeel van gemeenten trainen, schieten de
schoolmoestuinen als paddenstoelen uit de grond. Vorig jaar maar liefst 21!
Op de foto hierboven zie je bijvoorbeeld die van een lagere school in Calca.

DONATIES

We doen ons uiterste best maar we kunnen nog niet helemaal
zonder fondsen. Voor de geïnteresseerden hebben we een
spiksplinternieuw werkplan 2022-2024 klaarliggen. Mail naar
info@poreso.org en we sturen het naar je op.

FONDSEN

2021

Tot gauw!
Heel veel dank voor alle support
en goede ideeën!
Tot de volgende nieuwsbrief!

www.poreso.org

