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poco de todo

                    De stand: 290 families in onze Club Elite 

                    Extreme kou in de Andes

We zijn vereerd met zes replica’s

blijf ons volgen

 jaarverslag  2017 
www.poreso.org/anbi 

bekijk de nieuwe video  
https://vimeo.com/282197404 

www.poreso.org

https://www.poreso.org/
wp-content/uploads/
2018/06/ANNUAL-

www.facebook.com
/poresoperu

  wil je een folder? 
mail naar: info@poreso.org 

www.facebook.com/poresoperu 

 Buenos Dias! 

We zijn net klaar met de tweede ronde monitoring; het in kaart brengen van het verschil dat we met 
elkaar maken in Peru. De resultaten mogen er zijn: al 290 gezinnen maken nu de blits als onderdeel 
van Por Eso’s ‘Club Elite’ en inmiddels zijn we de trotse begeleider van zo’n 6 replicaprojecten: 
moestuinprojecten die bewoners dichtbij onze projecten zélf zijn gestart. Een grote eer, die we 
graag belonen met hulp waar we kunnen. 

Superhandig: via de linkjes op deze pagina  bestel je direct foldertjes van Por Eso, lees je ons 
jaarverslag en bekijk je ons nieuwste filmpje! 

Veel leesplezier & tot de volgende, Simone en Jolanda
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schaduwdoeken  tuinkassen waterbassins

81 121 57

ZAAIBEDDEN VERDEELD OVER 12 DORPEN>1500
opbergkasten

184

We werken in 12 dorpen met scholen en met al meer dan 1000 gezinnen. Dus ons bereik is al flink. Maar 
ze komen niet allemaal meteen in aanmerking voor een rookvrije keuken, eigen tuinkas of 
beschermende schaduwdoeken. Zo'n 290 gezinnen doen dat al wel. Een greep uit onze voorzieningen: 

Even indruk maken met een beetje impact

Dat schiet lekker op: we hebben al meer dan 
700 rookvrije keukentjes geïnstalleerd

www.poreso.org

http://www.poreso.org
http://www.poreso.org


 

EEN IMPRESSIE UIT DE 
REPLICAPROJECTEN 

Een groter compliment kunnen we ons niet voorstellen: ouders en leraren zijn in de buurt 
van onze projecten zélf begonnen met een eigen moestuin. Inmiddels zijn er al zes van dit 
soort replica's! We staan deze scholen inmiddels bij in een 'light' vorm. Van onze trouwe 
counterpart Creemos hebben we hiervoor een extra donatie gekregen.  De scholen komen 
in in aanmerking voor een gereedschapspakket, schaduwdoeken en uiteindelijk ook een 
tuinkas. 1 x per maand geven we een workshop.

www.poreso.org
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SCOUTS

Vanuit de hele wereld kwamen zo'n 2.500 
scouts om de Vallei te verkennen. Ze sliepen 
in tenten en vroegen onze Yesica en Roger 
het hemd van het lijf over Por Eso! Gaaf toch? 
Spread the word!

Om de deelnemers aan onze projecten extra te motiveren 
organiseren we soms een wedstrijdje. Dit keer in de vorm van 
een marktdag in het dorp Pachamachay. Alle omliggende 
dorpen en de burgemeester en ambtenaren waren 
uitgenodigd. De groenten werden volop verkocht, 
complimenten in ontvangst genomen en Por Eso! heeft aan 
de beste producenten prijzen uitgereikt. De favoriete prijs 
blijft met stip  ‘de riek’.

www.poreso.org

MARKT

http://www.poreso.org
http://www.poreso.org


 DE CLUB ELITE in JULI 2018

www.poreso.org

Families in 1e jaar van 
project  (36) of families 
die de moestuin nog niet 
onder controle hebben.
(99). Door de extreme 
koud va de afgelopen 
maanden was er veel 
terugval.

Deze 113 families hebben 
een bloeiende moestuin 
met een variëteit aan 
groenten, het huis 
grotendeels op orde en 
zijn in het bezit van een 
tuinkas of krijgen deze 
binnenkort.

Deze 42 families hebben  
een bloeiende moestuin 
en tuinkas, het huis op 
orde, hebben een  
irrigatiesysteem en 
verkopen regelmatig 
groenten op de markt. 
Niets op aan te merken!

135 113

42

Door regelmatig de stand van zaken bij de families en op de scholen in kaart te brengen 
kunnen we onze aanpak nog beter afstemmen. Want geen enkele familie of school is 
hetzelfde.

http://www.poreso.org
http://www.poreso.org
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                    WE ZAAIEN RUSTIG VERDER

HOE STAAT DE SAMENWERKING MET HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS ERVOOR:
Het liefst hadden we gezien dat de contracten tussen Por Eso! en het Ministerie getekend waren en het 
voornemen om de moestuinlessen op het schoolrooster te krijgen was verzegeld. Maar we kunnen 
geen ijzer met handen breken. De instabiliteit binnen de nationale regering speelt ons parten. We 
hebben al wel om de tafel in Lima gezeten en mondeling is ons toegezegd dat vanaf 2019 de 
samenwerking wordt hervat. We gaan door  totdat de moestuinlessen verplichte kost zijn. Wij houden 
dit jaar de leraren bij de les, organiseren workshops en investeren veel in de goede relatie met het 
ministerie. 



De mussen vielen van het dak aan de andere kant van de wereld maar in Peru was het 
heel koud. Dankzij een donatie van Creemos konden we extra dekens uitdelen en 
verder was het voor de dorpelingen vechten tegen de kou.  De resultaten van het 
Monitoren laten dit ook zien. In de 11 jaar dat wij hier werkzaam zijn hebben we deze 
temperaturen nog niet eerder meegemaakt.

-10 

Vaker lezen waar we mee bezig zijn? Op Facebook en Instagram  
volg je ons elke week!
Mochten er vragen zijn, schrijf ons gerust: info@poreso.org

Stichting Por Eso!
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