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POR ESO! PERU NIEUWSBRIEF APRIL 2021

TIME FOR AN UPDATE

ZIJN VOLOP AAN DE SLAG

1200 GEZINNEN 



MEER  EN MEER 
OVERDRAGEN
'21 MAART 2021 

OVERDRAGEN 
DUURZAAM EN ONAFHANKELIJK

De stichting is volwassen geworden en staat meer dan ooit op eigen benen. Mede-
oprichter Jolanda maakte zich in 2018 met een gerust hart al los van het team. In 
2021 ga ik een stapje terugdoen. Daily business ga ik meer overlaten aan het team. 
We zijn zo ontzettend gegroeid dat het ook voor mij - enorme controlfreak- de 
hoogste tijd wordt. En loslaten is natuurlijk ook het meest duurzame wat we kunnen 
doen. Een lokaal team, met mensen van hier, heeft tenslotte de toekomst. En dat zij 
het als geen ander kunnen, hebben ze al lang bewezen. De kunst van het loslaten ligt 
vooral bij mij. Wel blijf ik betrokken en eindverantwoordelijk. 

Afgelopen jaar, 2020 was intens. Voor wie niet… Ook in Peru blijft de situatie spannend 
en onzeker. Presidentiële verkiezingen, een economische crisis, de Braziliaanse variant, 
hoeveel nieuwe Covid-golfen komen er nog over ons heen? De zakken van de 
Peruaanse regering zijn diep maar hebben gaten. En wij? Wij hebben er in één keer 
635 gezinnen bij (zie pagina 10), deze bovenop de 419 gezinnen uit 2020. 

Want voor de gemeenschappen hoog in de Andes, was er geen vangnet. Door 
vooral te gaan helpen, hebben we ons vorig jaar in de wijde omtrek enorm op de 
kaart gezet. We worden zelfs gekopieerd. Maar het grootste compliment is toch wel 
dat we nu met lokale overheden scherpe contracten afsluiten. Kosten worden 
gedeeld en onze methode wordt gevolgd. Het is bitter sweet maar dankzij de 
pandemie wil iedereen een moestuin.  

Groeten van ons uit Peru! en blijf allemaal gezond. 

Simone Heemskerk 
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HET TEAM

Dagelijks team:  
Koimer, Walther, José Alberto, Simone, Olga, Roger,Elsa, Julio Cesar                                         
                                    Jhabel 

niet op foto:  
Iris Cespedes (boekhouding) en Alexandra Toledo (consultant,                                                      
                                             evaluaties /monitoren) 

http://www.poreso.org
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37 SCHOLEN, 2000 LEERLINGEN 

1: SCHOOLMOESTUINEN

          VOOR ALS JE HET EVEN NIET MEER WEET 

419 GEZINNEN  (16 DORPEN) 635 GEZINNEN  (33 DORPEN) 

De beste ambassadeur ben jij! Maar misschien kost de ‘Por Eso! 
elevator pitch’ je inmiddels enige moeite door de verschillende 
dingen die we doen. Dus vind je op deze pagina ons doel, onze 
waarden en onze 3 programma’s in een notendop. Kun je straks 
op het terras weer goede sier maken met een mooi verhaal. 

Ons doel is helder, eenduidig en actueler dan ooit: 

1

VOEDSELZEKERHEID VOOR DE DORPEN HOOG IN 
DE PERUAANSE ANDES

2: GEZINNEN 3: NOODHULP

www.poreso.org/anbi

Onze waarden:
Gelijkwaardigheid 

Vertrouwen 

Kwaliteit 

Voor ons Jaarverslag 2021 & Beleidsplan 2021-2023 kijk op:

Samenwerken 
Nooit zomaar iets weggeven 

Pragmatisch 
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NIEUW : zie pagina 10Onze programma's 

http://www.poreso.org/anbi


BEFORE AFTER



De Grote Vakantie is voorbij. Lessen zijn helaas nog voor het 

grote deel ‘virtual’ en in Peru betekent dit vaak via de radio. 

In de dorpen waar wij werken is het signaal belabberd. Ook is  

het grootste deel van de lessen in het Spaans: de 2e taal in 

de dorpen waar wij werken, die lang niet iedereen beheerst. 

Daardoor zijn de lessen voor de kinderen moeilijk te volgen 

en voor de ouders ondoenlijk te begeleiden: zij spreken vaak 

helemaal geen Spaans en kunnen niet lezen en schrijven.  

We doen wat we kunnen om te helpen. Als ouders voor een 

‘studeerplek’ zorgen en de schoolmoestuin helpen 

onderhouden, belonen wij met schoolspullen. 

Inmiddels hebben 2.200 gevulde tassen ons kantoor verlaten. 

DE VAKANTIE IS VOORBIJ

www.poreso.org

http://www.poreso.org


AFTER

OOGSTEN EN VERKOPEN 

              
Een beoogd neveneffect van ‘de moestuinen bij de mensen thuis’ is 

verkoop. En dat gaat lekker. Inmiddels oogsten zo’n 60 gezinnen 

genoeg om ook te kunnen verkopen. Dat doen ze op lokale markten, 

zelfs tot in Cusco. Wij helpen waar we kunnen. Bijvoorbeeld door 

handige schorten met ritssluiting voor het geld, of we regelen een plek 

op de markt.
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In de maanden februari en maart beklonken we samenwerkingsovereenkomsten en officiële projectlanceringen. Dat laatste is nieuw en 
zeker iets waar we - in een land van formaliteiten - mee doorgaan. Samen met de gemeenten, schooldirecteuren en de dorpelingen 
vieren we de start van het project. In de aanloop daar naartoe heeft ons team de verdeling van verantwoordelijkheden met de lokale  
overheden uitonderhandeld. In enkele gevallen krijgen we zelfs een personeelslid van de gemeente volledig ter beschikking om te helpen 
in het veld. In 2021 hebben we met al met 4 gemeenten (er ontbreekt er nog één) waar de 33 dorpen onder vallen, een overeenkomst 
getekend. Kortom, genoeg te vieren! 
We willen altijd samenwerken. Gedeeld eigenaarschap is tenslotte duurzaam. In onze contracten onderschrijven alle partijen ook nog eens 
vooraf dat ze onze methodiek volgen. Dus niet ‘bouwen en wegwezen’. Omdat de scholen en gezinnen zelf ondertekenen weten we  zo 
goed als zeker dat alles wat we doen voor de lange termijn is, iedereen committeert zich en draagt verantwoordelijkheid.

http://www.poreso.org


BEFORE AFTER



www.poreso.org 4

Topscoorders uit de dorpen helpen ons bij het 

begeleiden van de nieuwe groep gezinnen. Por Eso! zelf 

bestaat uit 10 man, maar ondertussen hebben we 50 

mensen die ons helpen in het superviseren en uitleg 

geven. Hartstikke fijn natuurlijk, met de enorme aanwas 

die 2020 ons opleverde. Ze doen dit  in principe vrijwillig 

maar  we motiveren ze natuurlijk ook. Denk aan een 

bedankje in de vorm van een kek jackie, een extra 

voedselpakket of een interessante training. 

HULPTROEPEN - EQUIPO DE APOYO

NOODHULP

NIEUW 

Op verzoek van verschillende gemeenten zijn we in april 2020 de dorpen te hulp 
geschoten. Vrachtwagens vol boodschappen (suiker, olie, zout, zeep, pasta, 
plantjes en zaden, batterijen) verlieten ons kantoor (videoclip! https://
vimeo.com/484525815). Tegelijkertijd bleven we trouw aan onze strategie om 
vooral geen afhankelijkheid te creëren. Daarom vroegen wij de families om ook 
zelf aan de slag te gaan en zich weerbaarder te maken. En zo begonnen 850 
nieuwe families (in dorpen waar we alleen op de scholen werkten) in ruil voor 
voedselpakketten met een moestuin en het opknappen van hun huis.  

De beste gezinnen uit onze nabijgelegen projecten stonden de ‘novatos’ bij. In 
december 2020 hebben we de nieuwe groep geëvalueerd. Met 635 families 
schalen we onze impact in 2021 op. Dan zal ongeveer 50% in aanmerking 
komen voor een tuinkas, zaden en irrigatiesystemen. Ons noodhulpprogramma 
is vooralsnog een ‘light’ versie van ons Familieprogramma maar kan hopelijk 
verder uitgroeien. Op naar de lange termijn en meer installaties.

https://vimeo.com/484525815
https://vimeo.com/484525815
http://www.poreso.org


 TOEKOMSTMUZIEK

De muziek zwelt aan, de lucht is blauw, the hills come alive… Hier komt ons 
ideaal: leraren die de moestuin gebruiken voor het ervarend leren.  

 Bereken de oppervlakte van de moestuin, hoeveel gram is een kilo   
 spinazie, waarom zijn tomaten gezond…   

Docenten  gaan naar buiten, ze geven met hun kinderen de plantjes water, 
wieden onkruid, oogsten… In onze ideale wereld is de moestuin in alles 
onderdeel van de lessen die worden gegeven.  

De moestuin als DNA van de school. Dit is duurzaam in alle opzichten: jong 
geleerd oud gedaan, natuurlijk. Maar ook in het handen vrij maken van Por 
Eso! Zo hoeven wij de docenten niet meer extra te motiveren. 

Zo zou het moeten zijn. Ons project, pedagogisch verankerd. We zitten al een 
tijdje om tafel met het Nationale Ministerie van Onderwijs, de provinciale 
afdelingen en de leraren van de scholen om de moestuinlessen op het 
rooster te krijgen. We geven niet op. Fuerza!

PEDAGOGISCH ASPECT

37 SCHOLEN

Voedselzekerheid

Ervarend leren 
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Iedere school heeft een ‘Comité  Moestuin’. Deze ouders zorgen 
samen met hun kinderen voor onderhoud en oogst. Ze worden door 
ons getraind en passen alles ook weer eenvoudig thuis toe. 

http://www.poreso.org


Terwijl we deze nieuwsbrief schrijven pieken de coronabesmettingen 
en de sterftecijfers. Op het snelle ritme van de samba heeft de 
Braziliaanse variant zijn opmars gedaan.  
Er komen nu ook besmettingsberichten uit de dorpen en het 
vaccineren komt moeilijk op gang. Voor meer achtergrond: https://
www.nytimes.com/2021/02/25/world/americas/covid-south-america-
vaccine-corruption.html  
Wij zijn uiterst voorzichtig en testen ons team om de 2 tot 3 
weken. 

Zondag 11 april (de enige zondag sinds de uitbraak van het virus 
dat er géén lockdown was) waren er verkiezingen. De onvrede onder 
bevolking is duidelijk en er werd massaal gestemd met nogal 
verassende resultaten. Een winnaar is er nog niet en de strijd 
gaat tussen een radicaal linkse nieuwkomer en de dochter van de 
voormalige  president Fujimori.  
In juni is de 2e ronde.https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/
americas/peru-Pedro-Castillo.html 

ACTUEEL:COVID en VERKIEZINGEN

Twee keer per jaar delen we materialen uit aan de families die de stappen uit het programma hebben vervuld.  Dit jaar in mei en in 
oktober.  Tussentijds geven we workshops (als Corona het toelaat) en zijn we altijd in de dorpen te vinden om persoonlijk les te geven in 
de moestuin, in en om huis huis. 

https://www.nytimes.com/2021/02/25/world/americas/covid-south-america-vaccine-corruption.html
https://www.nytimes.com/2021/02/25/world/americas/covid-south-america-vaccine-corruption.html
https://www.nytimes.com/2021/02/25/world/americas/covid-south-america-vaccine-corruption.html
https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/americas/peru-Pedro-Castillo.html
https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/americas/peru-Pedro-Castillo.html
https://www.nytimes.com/2021/04/12/world/americas/peru-Pedro-Castillo.html


Dank voor je belangstelling. En wil je 
tussentijds meer zien en lezen?

www.poreso.org

http://www.poreso.org

