POR ESO! FILM - DECEMBER 2014
Por Eso! zaait, oogst en onderwijst in 9 dorpen, waar sprake is
van extreme armoede. Waar de mensen nauwelijks kunnen
voorzien in primaire levensbehoeften als gevarieerde voeding, schoon
drinkwater, gezondheidszorg, huisvesting en toegang tot goed onderwijs.
Waar één op de drie kinderen chronisch ondervoed is omdat ze
structureel te weinig voedingsstoffen binnen krijgen. Waar ze de honger
stillen met aardappels, het enige gewas dat dit gure klimaat doorstaat.
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In ‘onze’ negen dorpen hebben we de situatie zichtbaar en blijvend
verbeterd. Maar er zijn nog veel meer dorpen in extreme armoede. En
daarom gaan we door!
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ONS DOEL

Hoe verbeteren we de situatie?
1: Samen met de dorpelingen en scholen bouwen
we tuinkassen en leggen we moestuinen aan.
Vervolgens geven we iedere week tuinbouw- en
kookles aan kinderen en moeders.

!2: We bezoeken de families en helpen hen de

omstandigheden in en om huis beter te
organiseren. Door keukentjes te bouwen, en lessen
in hygiëne te geven, bijvoorbeeld.
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ziekte en honger bestrijden
RESULTATEN POR ESO! 2014!
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750 families en kinderen op 9 scholen eten
gezonder en blijven dit doen

!
!
!
!
!

Elke week tuinbouw- en kookles in de 9
dorpen

MET WIE DOEN WE DIT

Groenten in overvloed: 61 tuinkassen
(waarvan 30 bij families thuis) in 9 dorpen.

Dit doen we met jullie, onze achterban

Omstandigheden verbeterd: 368 huizen
opgeknapt en keukentjes geïnstalleerd

helden in Peru…. want om deze

225 moeders zijn tuinbouwexperts geworden

moet je wel een beetje gek zijn:

Het Peruaanse Ministerie van Landbouw doet
een forse investering in ’onze dorpen’ voor de
watervoorziening

!
!
!

Implementatie eetzalen en keukengerei voor 9
scholen
Medische ondersteuning voor tientallen families
in nood
Een heuse duurzame Peruaanse achterban:
Asociación Creemos Perú

Holandés, maar zeker ook met onze
resultaten te bereiken in nog geen 6 jaar,

KLIK OP DE LINK VOOR DE VIDEO
http://vimeo.com/sieview01/poreso2014nederlands

