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Stichting Por Eso! (Daarom!) is opgericht in 2007. In 2011 is Asociación Por Eso!
Perú opgericht. Dit is de Peruaanse Stichting die is opgericht met het doel op
lange termijn de zelfstandigheid in Peru te vergroten alsmede de huidige
Peruaanse organisatie verder te professionaliseren.
As. Por Eso! Perú Por Eso! ontvangt maandelijks gelden vanuit de Stichting Por
Eso! waarmee de salarissen van de medewerkers in Peru worden betaald
alsmede een deel van de projectkosten in Peru. De Nederlandse Stichting Por
Eso! houdt toezicht op As. Por Eso! Perú en wordt betrokken in alle significante
besluitvorming.

Strategie
Kernprincipes
Statutaire doelstelling Por Eso! Nederland:
De Stichting heeft ten doel: het initiëren en ondersteunen van projecten en
initiatieven in ontwikkelingslanden. Deze projecten en initiatieven hebben tot
doel het welzijn en de zelfredzaamheid van de lokale bevolking te vergroten.

Geen winstoogmerk
De Stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn
zonder winstoogmerk.

Missie - Waarom:

Por Eso! is werkzaam in de gebieden waar sprake is van extreme armoede.
Deze groep kan niet voorzien in de dagelijkse primaire levensbehoeften
(huisvesting, schoon drinkwater, gevarieerde voeding, onvoldoende toegang
tot goede gezondheidszorg of toegang tot goed onderwijs).
In de gebieden waar Por Eso! werkt (3.700 > mt Peruaanse Andes) is één op
de drie kinderen chronisch ondervoed. Zij krijgen structureel te weinig
voedingsstoffen binnen. De honger wordt gestild met aardappels. Het enige
gewas dat de gure en zware klimatologische omstandigheden doorstaat.
Ondervoeding is vaak een onzichtbaar probleem. Want ‘ze zien er goed uit
en zijn (meestal) niet mager’. Dat is juist het bedrieglijke gezicht van
structureel verkeerde voeding. De kinderen wordt iedere vorm van goede
ontwikkeling onthouden en daarmee is de achterstand – vergeleken met de
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kinderen in de rijkere lager gelegen gebieden- een feit. Daarbij nog niet
eens meegerekend de slechte kwaliteit of het ontbreken van onderwijs
hoog in de bergen.
In Peru leeft 25,8 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens (bron CIAFactbook 2012). De grootste groep woont in de afgelegen gebieden, hoog in
de Andes. De levensverwachting voor een Peruaan geboren in de hoofdstad
Lima ligt maar liefst 20 jaar hoger dan zijn landgenoot in de onherbergzame
gebieden( bron IFAD).

Doelstellingen
Stichting Por Eso! heeft een duidelijk primair doel: gezonde voeding
verbouwen voor de allerarmste families hoog in de Peruaanse Andes. Families
die zonder deze samenwerking enkel aardappel eten of zelfs helemaal niets
omdat men niet weet hoe op grote hoogte gezonde voeding kan worden
verbouwd en men niet de beschikking heeft over de middelen en kennis om
hiermee van start te gaan.
Eenmaal in de basisbehoefte van voldoende en gevarieerde voeding
voorzien (voedsel zekerheid) - door het bouwen van gemeenschappelijke
tuinkassen, het aanleggen van moestuinen en minimaal 5 jaar lang intensief
tuinbouw- en kookles geven aan ouders en kinderen- zet Por Eso! een aantal
vervolgstappen die de kans op een menswaardig bestaan- en dus te
ontsnappen uit een leven in extreme armoede- vergroten:

-

De

families

die

voldoende

kennis

hebben

opgedaan

in

de

gemeenschappelijke moestuin, komen in aanmerking komen voor een eigen
tuinkas aan huis. Behalve voor de eigen groenten productie helpt Por Eso! de
families op weg bij de verkoop van deze organische groenten op de lokale
markt.

- Por Eso! verbetert samen met de families de randvoorwaarden in en om huis
zodat we er zeker van zijn dat er groenten op het menu blijven staan omdat
deze thuis goed en in een hygiënische omgeving kunnen worden bereid. We
installeren ‘keukens’ die minder hout of mest verbruiken en geen rook in huis
uitstoten en het slaapgedeelte wordt gescheiden van dieren en keuken.

www.poreso.org
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Verder richt Por Eso! zich op het verbeteren van de hygiëne in en om huis.
Hierbij volgen wij de richtlijnen van in het in Latijns Amerika erkende en
ontwikkelde stappen plan ‘ Familias Saludable’ van de WHO:
(http://www.who.int/indoorair/interventions/antigua03.pdf).

Pas als we er 100% zeker van zijn dat de families zonder Por Eso! verder
kunnen, laten wij hen los: in de meest positieve zin van het woord.

Samenvattend:
Een project is geslaagd wanneer:
− er blijvend groenten op het menu staan en deze door de dorpelingen zelf
worden verbouwd, geoogst, bereid en gegeten.
− de gemeenschap zich bewust is van het belang van gezonde voeding.
− Wanneer een leerling na twee jaar succesvol zijn tuinbouwexamen heeft
afgelegd (theorie en praktijk).
− Wanneer een familie zelfvoorzienend wordt in zijn eigen groenten
productie: door middel van een eigen kas aan huis: voor eigen gebruik en
verkoop.
− Wanneer de situatie in en om huis in de basis voldoet en hiermee niet
langer als ‘extreem arm’ wordt aangemerkt.

Armoedebestrijding begint bij kleinschalige landbouw
Investeren in bewoners op het platteland is van strategisch belang in de strijd
tegen armoede. De bewoners in de 9 dorpen hebben een enorm potentieel
hun positie te verbeteren maar het ontbreekt hen aan kennis en middelen
om de grond (opnieuw) vruchtbaar te maken en te verbouwen.
Bewoners

(60%-80%

van

de

kleinschalige

landbouwproductie

in

ontwikkelingslanden wordt uitgevoerd door vrouwen) worden uiteindelijk
zelfvoorzienend en kunnen zich onttrekken uit een situatie van honger en
armoede. Hoe? Door vaardigheden op het gebied van kleinschalige
landbouw bij te brengen en hen te begeleiden bij het intrede doen op de
markt. http://www.ifad.org/events/gc/38/rural_transformation.htm)
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Achtergrond

Stichting Por Eso! is in 2007 opgericht door Simone Heemskerk en Jolanda
Buets. Simone was tv-regisseur en Jolanda chef kok.
Door het reizen, werken voor de televisie en in ambitieuze restaurants,
groeide bij beide de morele plicht om anderen te helpen. Iets te doen voor
hen die minder geluk hebben in het leven, zij die niet geboren zijn in een
welvarende rechtsstaat.
Jolanda

Buets

heeft

in

2006

op

verzoek

van

Stichting

Los

Niños

(http://www.losninos.info) op de aan stichting Los Niños gekoppelde school,
een plan ontwikkeld en getest om het eenzijdige dieet van de kinderen
duurzaam te verrijken. ‘Huerto Educativo’ (de educatieve moestuin) was de
uitkomst. In 2007 werd ‘Huerto Educativo’ onderdeel van het lesprogramma
op de school in Guatemala. In 2009 is het succesvol losgelaten en is ‘Huerto
Educativo’ opnieuw uitgerold in Peru.

Het beleid van Por Eso!

Wat is er tot op heden bereikt?
Honderden families, kinderen, moeders eten gezond en blijven dit doen! Op
school en thuis!
We werken anno 2014 in 9 dorpen. In het totaal bereiken we direct 750
families. We hebben in 2014 368 huizen verbeterd en keukentjes geïnstalleerd.
In het totaal hebben we 61 tuinkassen gebouwd (waarvan 30 bij families
thuis). We helpen mee bij het (ver) bouwen van de schoolkeukens, eetzalen
en deze te voorzien van meubels en keukengerei etc.
We geven wekelijks les aan de kinderen uit groep 5 en 6 (gemiddeld 245
kinderen in totaal). Ieder jaar leggen de kinderen van groep 6 hun tuinbouw
examen af. Zij zijn de experts van de toekomst. Om de twee weken geven we
kook-en tuinbouwles aan ± 200 moeders.
Minimaal twee maal per week profiteren ruim 500 kinderen van de gezonde
lunch op school. Want de oogst op school is voor iedereen!
Onzichtbaar -maar het belangrijkste resultaat- is de afname van het aantal
ondervoede kinderen door de jaren heen. Wij meten samen met de stichting

www.poreso.org
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Desea Peru

2x per jaar in 4 dorpen de hemoglobine waarden van de

kinderen. De samenvatting laat een positief resultaat zien. Er zijn natuurlijk
altijd meerdere factoren van invloed (klimaat, hygiëne, hoogte etc) en
daardoor blijft het daadwerkelijk meten een ingewikkeld proces. Maar een
afname vergeleken met de start van een project spreekt voor zich.

Wat willen we de komende jaren bereiken?
In de 9 dorpen hebben de tuinbouwlessen aan de ouders in de
gemeenschappelijke moestuin en kassen, steeds meer plaats gemaakt voor
het begeleiden van de ouders in de eigen moestuin of monitoren van de
tuinkassen thuis. Op die manier wordt de intensiteit van de stichting mbt tot
tuinbouwlessen aan de ouders afgebouwd.
In 2015 zullen we minimaal 36 kassen aan huis bouwen bij de beste families en
nog eens 300 huizen verbeteren.
Aan de lessen aan de kinderen uit groep 5 en 6 in de 9 dorpen – opgenomen
in het lesprogramma van het van het Regionale Ministerie van Onderwijsgeven wij ieder jaar vervolg indien mogelijk. Er kan pas sprake van ‘loslaten’
zijn wanneer het Ministerie van Onderwijs (subsidie voor tuinbouw leraar) haar
bijdrage levert. Hierover is Por Eso! in onderhandeling maar eerlijkheid gebied
te zeggen dat er nog een lange weg te gaan valt.
Doordat de tuinbouwlessen aan de ouders in intensiteit afnemen ontstaat er
binnen Por Eso! ruimte om uit te breiden naar een nieuwe dorpen. In 2016 zal
een eerste nieuw dorp worden aangenomen.
Het streven van de stichting is om in financiële omvang (jaarbudget) niet
verder te groeien maar in het directie bereik (aantal families) wel.
POR ESO! 2015

7%

12%

15%

12%

54%

* lokale salarissen
* lessen ouders en kinderen
* familiekassen
* verbeteren huizen
* admin/huisvesting

Asociación Por Eso! Perú

2007
Regio 1

2008
12

2009
55

2010
12

2011
15
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Asociación Por Eso! Perú is in Peru opgericht met als doel in de toekomst de
werkzaamheden van Por Eso! autonoom verder te laten gaan. En we zijn
goed op weg. Behalve een professioneel team in Peru (5 man sterk) komt
ondertussen ruim 35% van de donaties uit Peru zelf. Lobby’s worden ingezet
om dit getal nog hoger te maken. De achterban van Por Eso! in Perú groeit.
Jolanda Buets en Simone Heemskerk (woonachtig in Peru) houden namens
Por Eso! in

Nederland

toezicht op

het team. Zij assisteren

bij de

vergaderingen, superviseren in het veld.

Werving van gelden
Stichting Por Eso! werft gelden op verschillende manieren:
- giften van particuliere maand- en jaardonateurs.
- donaties van Stichtingen en Vermogensfondsen
- opbrengsten uit eenmalige acties.

-As. Por Eso! Perú is zelf ook verantwoordelijk voor een deel van de werving
van de gelden in Peru/ Dit doet zij samen met een speciaal voor dit doel
opgerichte stichting (Creemos) bestaande uit invloedrijke Peruaanse families.
30% van het totaal aan inkomsten komt vanuit Perú.
Alle donateurs worden uitgebreid op de hoogte gehouden van de bereikte
resultaten. Drie maandelijks stuurt Por Eso! een uitgebreide nieuwsbrief
(uitgegeven in 3 talen) naar haar achterban (± 800 abonnees). Tussentijds
publiceert Por Eso! via Facebook. (http://www.facebook.com/poresoperu)
Stichtingen

en

Fondsen

ontvangen

veelal

op

hen

toegespitste

verantwoordingen voor de door hen gesteunde projecten.

www.poreso.org
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Vermogen van de Stichting

Algemeen
Het vermogen van de Stichting wordt conform de statuten van de Stichting
gevormd door:
-

subsidies en donaties

-

schenkingen, erfstellingen en legaten; alsmede

-

alle andere verkrijgingen en baten

Het vermogen blijft beperkt tot het vermogen dat nodig is voor de continuïteit
van de Stichting. Het vermogen kan wisselen als de opbrengst uit donaties en
acties worden gebruikt voor meerjaren projecten.
Het

vermogen

wordt

daar

waar

mogelijk

aangehouden

op

een

spaarrekening om de rentebaten te maximaliseren.
Beschikking en beheer over het vermogen
Bestuur
§

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 leden

§

Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen
vastgesteld.

§

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.

§

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende 5 leden:
Voorzitter:

Jolande Buets (jolanda@poreso.org)

Secretaris:

Simone Heemskerk (simone@poreso.org)

Penningmeester:

Stephanie Hosman (stephanie@poreso.org)

Algemeen bestuurslid:

Taco Zimmerman (taco.zimmerman@tuvalu.nl)
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Algemeen bestuurslid:
§

Carien Bartels (carien@poreso.org)

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is bevoegd
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen.

§

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid

komt

mede

toe

aan

twee

gezamenlijk handelende bestuursleden.
§

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden,
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.

§

Ieder bestuurslid heft recht tot het uitbrengen van één stem. Alle
bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen.

§
Toezicht door bestuur
Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, al dan
niet vergezeld van een rapport van een register accountant of van een
accountant administratie consulent, binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Besteding van het vermogen
Het jaarlijks verworven vermogen wordt zo veel mogelijk direct besteed. Alle
ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van
de doelstellingen van de stichting.

Over 2013 is 70% van de ontvangen

gelden besteed aan de projecten.

Aangezien er in Nederland geen personeel in dienst is, er zijn alleen
medewerkers in Peru die al in dienst zijn van Asociación Por Eso! Peru, zijn er
vrijwel geen overheadkosten.

www.poreso.org
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De bestuursleden in Nederland ontvangen geen beloningen. De twee
bestuursleden die volledig werkzaam zijn in Peru zijn daar in dienst van As. Por
Eso! Perú en ontvangen daar een salaris gebaseerd op de lokale (minimale)
salarisstructuur in Peru.

Stichting Por Eso!
Ingenieur Menkolaan 69
3761 XK Soest

mail: info@poreso.org
tel: 0031 6 300 7975
ANBI: 8187 95104
KVK: 30233013
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