OKTOBER 2013

POR ESO!

We sturen 4 keer per jaar onze
nieuwsbrief. Wil je meer & vaker?
Volg ons op Facebook!
www.facebook.com/Poresoperu

ZAAIEN,
OOGSTEN,
ETEN!

Er staan groenten op het menu!
We zaaien, oogsten en eten nu
al in 9 dorpen, waar zonder
onze hulp bijna niets wilde
groeien. We bereiken ruim 750
families.

Beste allemaal,
Jeetje, wat vliegt de tijd en wat is er weer veel gebeurd. Gelijk maar even de huishoudelijke mededelingen.
Zijn jullie helemaal op de hoogte en kunnen we daarna verder met ‘t veldwerk.
In Peru timmert onze Fundación hard aan de weg om ook hier financiële steun te krijgen. Dit doen we
samen met een bevlogen groep supporters in Lima. Deze groep heeft zich onlangs georganiseerd onder
de naam Creemos Peru (Wij geloven in Peru) met als hoofddoel Por Eso! te ondersteunen.
Wij geloven in deze groep vrouwen en in de samenwerking. Want alleen met de Peruanen zelf aan boord,
kunnen we op den duur de Fundación in Peru overdragen.
Fundación Por Eso! gaat als een speer. Behalve dat Creemos ons helpt bij de fondsenwerving neemt zij ook
het voortouw om Por Eso! in heel Peru op de kaart te zetten, geeft zij feedback en helpt Por Eso! in de
wirwar van de Peruaanse politiek. Om een idee te geven. We hebben nu contact met het juiste loket van
het Ministerie van Landbouw in Lima. We vragen hen ons te helpen bij het verbeteren van de infrastructuur
voor de irrigatie systemen in de dorpen. En zojuist hebben we dankzij een fondsenwervende campagne in
Lima, een extra donatie voor zaden en planten voor alle dorpen ontvangen. Echt fantastisch! Dat geeft ons
weer moed, net zoals alle andere initiatieven in deze nieuwsbrief. HAPPY READINGS! Simone en Jolanda

ONZE NIEUWE WEBSITE AL BEKEKEN?
www.poreso.org
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UPDATE

Por Eso! Daarom!
In het dorp Ttio zijn we de tijd, die we
verloren door het slechte weer, aan het
inhalen. Aan het einde van het jaar heeft
Ttio:
- 4 tuinkassen
- een schuur
- een omheind buitenveld
- een irrigatiesysteem

HANDEN UIT DE MOUWEN

De tuinbouw- en kooklessen
Ttio telt 70 families en bijna het hele
dorp bouwt mee. 18 oktober gaan de
daken op de kassen. Dan nemen we
natuurlijk Pannenbier mee. Ttio ligt op ruim
2 uur rijden van ons kantoor. Een moeilijke
weg maar in ‘het oudevrouwentempo’ lukt
het ons wel.
De vertraging in de bouw betekent
natuurlijk niet dat de lessen in Ttio zijn
uitgesteld.
Iedere week geven we les aan de
kinderen en iedere twee weken aan de
ouders. We gebruiken de kas die we in
november vorig jaar bouwden.
Geen perfecte kas, maar voor de
tussentijd okay.
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WAANZINNIG GELOPEN!
Het was super spannend om mee te doen aan de Dam
tot Damloop. We wisten 50 kaarten te bemachtigen en
prachtige shirts - met dank aan Tuvalu Media en Frits
Huffnagel Citymarketing. Maar zouden we ook 50 lopers
kunnen vinden en zouden zij zich willen laten sponsoren
voor Por Eso!?
Carien Bartels (bestuur Por Eso!) ging ervoor. Een heel
nieuw netwerk werd aangeboord en vervolgens
enthousiast gemaakt over Por Eso!
Op 22 september stonden we aan de start.
Het bedrag dat we bij elkaar gelopen hebben is maar
liefst ... 20.000 euro.
Yep.... hier zijn we nog steeds stil van...

GESTOPT: DAKLOZEN GUATEMALA
Na bijna 10 jaar onvoorwaardelijke steun van stichting
Los Niños en Por Eso! stoppen we met het
daklozenproject. In Antigua zijn meer en meer
initiatieven ontstaan om de daklozen te ondersteunen
waardoor de noodzaak voor ons kleiner werd. Daarbij is
het vanuit Peru aansturen ook niet altijd praktisch. Dus
hebben we besloten het stokje door te geven. Francisca
(in Guatemala verantwoordelijk) bouwt het project af
en zal een ‘afscheidsfeestje’ voor de daklozen
organiseren.

PANZA VERDE
THE BEST LUNCHES IN TOWN
We zitten in de horeca! Onze kleine lunchroom Panza Verde (Groene Buik)
heeft zijn deuren geopend. Natuurlijk hopen we een riant gat in de markt
te vinden, maar we voorzien ook in de wens van de boeren uit onze
dorpen: zij krijgen een mooi afzetkanaal voor hun oogst.
Mocht je in de buurt zijn, kom gerust langs. Zulke goede koffie vind je
nergens! Op de tweede verdieping houden we kantoor.
Panza Verde: Calle Ucayali, Calca
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EEN KAS VOOR DE FAMILIE
CEVERINA QUISPE PUMA
SAYLLAFAYA
De familie Ceverina Quispe Puma
heeft na 3 jaar tuinbouwles van Por Eso!
laten zien het zelf te kunnen. Ze hebben
voldoende kennis opgedaan en
vertrouwen gewekt en dus worden zij
beloond met een eigen kas aan huis de laatste fase van ons moestuinproject.
Samen hebben we de kas gebouwd.
Por Eso! zorgt voor het plastic, spijkers en
latten, de familie maakt de stenen en
bouwt de kas.
De komende drie jaar zullen we, als
de financiën het toelaten, ± 60 kassen
aan huis bouwen bij de beste families uit
onze moestuinprojecten.

30 NOVEMBER VOETBAL
In veel dorpen spelen de volwassenen (vooral de moeders),
na de tuinbouwles een partijtje voetbal. 30 november
organiseren we een groot voetbaltournooi voor ze en spelen
6 dorpen tegen elkaar.
Dankzij een extra donatie van de Rabobank kunnen we 24
shirts uitdelen en eten we kip na de wedstrijd. Aan een
wisselbeker doen we niet. Via Lima hebben we 120 leren
voetballen gekregen. Dus voor iedereen prijs!

K’ELLOCCOCHA
In K’elloccocha is de keuken/
eetzaal zo goed als klaar.
Het werd ook wel tijd.
K’ellococha is één van onze
meest succesvolle projecten.
Het draagvlak bij de ouders is
enorm groot. Juan -onze
tuinbouwleraar- geeft nog maar
1x per maand les aan de
ouders. De andere dagen draait
het project zelfstandig. De
bouw van een eetlokaal/keuken
is dan ook een logische
vervolgstap.
De schuur van het
moestuinproject gaf tijdelijk
onderdak aan de keuken. Deze
kan nu worden verhuisd. Mooi.
Kunnen wij de kruiwagen
eindelijk weer binnen zetten.
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NRC CHARITY AWARDS
Allereerst willen we iedereen
bedanken voor het uitbrengen van
één of meerdere stemmen. Helaas,
we zijn het niet geworden. Zeggen
we gelijk ons NRC-Buitenland
abonnement op :)

SIGNAALVERSTERKER

KOOK WORKSHOPS

We proberen altijd zo rap en goed mogelijk de mails
te beantwoorden, updates te posten via Facebook
en verslagen te sturen. De laatste tijd gaat dit erg
moeilijk. De satelliet is uit zijn baan of de aarde
gedraaid, we weten het niet. In ieder geval heeft het
internet grote moeite ons huis en kantoor te bereiken.
We hebben een signaalversterker bedacht.
De wokpan. Het helpt... een beetje.
Blijf ons dus vooral schrijven met al je vragen en
ideeën.
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Zin in een leuk uitje op 1,2
of 3 november.
Kom naar de
Boekenmarkt-MOV in
Gemert. Een deel van de
opbrengst van de markt
gaat naar Por Eso!
Meer info op:
www.boekenmarktmov.nl
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