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4.250 VOEDSELPAKKETTEN 
2.262 TASSEN MET SCHOOLSPULLEN 
679 NIEUWE GEZINNEN MET MOESTUIN

Het noodscenario blijft van kracht 



 
ROARING 20’s 
Het is lastig om tijd vrij te maken voor een persoonlijk stukje. Buiten gaan materialen voor 

tuinkassen, ecologische ijskasten, waterreservoirs en natuurlijk de voedselpakketten de 29e 

vrachtwagen in. De aanvragen stromen binnen, financiële verslagen hadden gisteren af moeten 

zijn en ondertussen haalt de actualiteit me hoogstwaarschijnlijk alweer in. Wel of geen 

quarantaine, 510.000 besmettingen, 26.000 overleden, wel of geen humanitaire vluchten naar 

buitenland, kunnen we naar Cusco, kan ik naar Nederland met kerst… 

Er is zoveel onduidelijk. Het gonst en bruist al maanden lang. We worden overladen met nieuwe 

aanvragen voor hulp, voor voedsel, medicijnen, dekens en nieuwe moestuinprojecten. In het 

begin dacht ik nog ‘ het waait wel over’ maar ondertussen is deze  onzekerheid de waan van de 

dag.  

Peru wordt hard getroffen door het virus en wij - als NGO-  zetten alles op alles om zoveel mogelijk 

dorpen te helpen. Want hulp is nodig. Hard nodig. De kinderen hebben als sinds december 2019 

(begin grote vakantie) geen lessen, ouders sinds maart geen inkomen (80% van de mannen was 

drager op de Inca Trail), het is ijskoud, de dorpen liggen geïsoleerd en afgesloten. Het virus waait 

niet over. De gevolgen worden zichtbaarder, de wanhoop groter.  

Meer dan ooit schatten de dorpelingen, scholen en gemeenten de moestuin op waarde. Met als 

resultaat dat 679 extra fami l ies z ich hebben ingeschreven voor ons speciale 

moestuinenprogramma. Hoe dit in zijn werk gaat lees je in deze quick note. Op drie nieuwe 

scholen zijn we met de ouders van start gegaan. Een schoolmoestuin die nu voor het hele dorp 

produceert en als voorbeeld dient. 

We zijn trots, een beetje moe maar worden beloond en vinden veel voldoening in alles wat we 

voor elkaar boksen.  

Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle donaties en steun die we ontvangen. Dit brengt zoveel 

rust en ruimte en energie. Je hebt geen idee.  

Blijf gezond!  

Simone Heemskerk 

Stichting Por Eso! Peru 

uitdelen schoolspullen in Tiracancha



 

4.250 VOEDSEL PAKKETTEN/ 1200 DEKENS 



 

Het is niet alleen maar uitdelen. We blijven zover mogelijk trouw aan onze methode ’voor wat hoort 

wat’. Met de eerste rondes van de voedselpakketten hebben we zaden en plantjes verstrekt en de 

families het belang van een eigen voedselproductie en het opknappen van de woning op het hart 

gedrukt (nu de mannen toch ook grotendeels thuis zijn). 

En dat hebben we geweten. 

Om precies te zijn 679 nieuwe families zijn van start gegaan. In bestaande en nieuwe dorpen. Voor hen 

hebben we een stappenplan ontwikkeld dat eindigt in november. Bij het voldoen van een stap kom je 

in aanmerking voor een voucher die ingewisseld kan worden voor basisproducten. Het idee van de 

voucher komt van Ana Maria uit Guatemala bij wie Jolanda ooit is begonnen. 

Allemaal win-win: 

- niet meer nodig om af te reizen naar de Vallei/stad voor inkopen 

- lokale economie een boost (je) 

- minder risico om besmet te raken want reizen is niet nodig 

Straks zijn hopelijk 679 extra families in het bezit van een moestuin en een opgeknapte woning. Deze 

groep komt bovenop de 400 families uit ons reguliere, 3 jaar durende, programma. Ervaren families en 

medewerkers van de gemeenten helpen ons bij het superviseren en begeleiden. Via Whatsapp 

ontvangen we de resultaten.  

 

arroz 2 kilo    aceite 1 l    quaker 2 un  

azúcar 1 kilo   sal      lenteja 1 kilo    

detergente    barra jabón   fosforos 1p 

leche 2 t    fideo 1 kilo   
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2.262 TASSEN MET SCHOOLSPULLEN



 

3 NIEUWE SCHOOLMOESTUINEN



 

ACHTER DE SCHERMEN



 

WE (VER) BOUWEN OOK NOG GEWOON DOOR 
Mocht je niet meer precies weten hoe en wat over Por Eso!: Dit artikel, op 12 augustus gepubliceerd, 
beschrijft het heel duidelijk.

https://latinarepublic.com/2020/08/12/por-eso-peru-meet-
the-ngo-working-to-combat-malnutrition-in-the-andes

https://latinarepublic.com/2020/08/12/por-eso-peru-meet-the-ngo-working-to-combat-malnutrition-in-the-andes
https://latinarepublic.com/2020/08/12/por-eso-peru-meet-the-ngo-working-to-combat-malnutrition-in-the-andes
https://latinarepublic.com/2020/08/12/por-eso-peru-meet-the-ngo-working-to-combat-malnutrition-in-the-andes
https://latinarepublic.com/2020/08/12/por-eso-peru-meet-the-ngo-working-to-combat-malnutrition-in-the-andes


HELPEN?

dat kan:
www.poreso.org 

www.facebook.com/poresoperu
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