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GROEIEN
Groeien. Dit woord is meer dan ooit van 
toepassing op Por Eso!  Op alle fronten: 

wat groeit in de moestuin zorgt ervoor 
dat de kinderen gezond opgroeien. Door de 

zichtbare  resultaten  weten  nog  meer 
scholen  ons  te  vinden:  dus  ook  wij 
groeien, als organisatie. En om iedereen 

zo goed mogelijk te bedienen, richten we 
ons  dit  jaar  ook  nog  eens  op  de 

professionele groei van elk teamlid. Zo 
zijn we achter de schermen al begonnen 
met  een  persoonlijk  ontwikkelingsplan 

(pagina 5).

De eerste ronde metingen die de groei van 

de kinderen en gezinnen in kaart brengt, 
is net achter de rug. Op pagina 6 vind je 
de conclusies.

Ook  ons  jaarverslag  is  bijna  afgerond 
(pagina  8)  en  ondanks  alle  groei  zijn 

onze  uitgaven  vorig  jaar  nauwelijks 
gegroeid,  onder  andere  dankzij  de 
gemeenten  en  scholen  die  steeds  meer 

bijdragen. 

Ook de replicaprojecten behoeden ons voor 

budgetoverschrijding:  dorpen  en  scholen 
imiteren onze moestuinen en komen alleen 
bij ons voor lichte begeleiding.

Lean & mean: zo hoort ons jaarverslag het 
graag. Maar zo kan het niet altijd. In 

deze  nieuwsbrief  lees  je  wat  we 
aantroffen  in  ons  nieuwe  dorp  Hatun 

Q’Eros - en begrijp je waarom we er vol 
aan de slag gaan.

Jullie hulp blijft heel hard nodig. Dus… 
mocht  je  een  leuke  lente-  of 
zomerbijdrage  overwegen,  is  dat  via  
www.poreso.org/donaties  natuurlijk  zo 
gepiept. 

Veel plezier met de nieuwsbrief en dank 
je wel voor je aandacht, Simone



 

10 dorpen 
In 10 dorpen werken we double 
duty: zowel met de scholen als bij 
gezinnen thuis.

3x3 is 9 
In 3 verschillende provincies zullen 
we 3x per jaar, samen met het 
Ministerie van Onderwijs 
workshops aan de leraren geven. 

6 Motoren  
Met 8 man sterk bereiken we de 
afgelegen dorpen op 6 motoren. 
Naar Puno pakken we de bus.

STRIKE A POSE

4 dorpen 
In totaal hebben we dit jaar 4 
dorpen helemaal losgelaten. Zij 
oogsten nu duurzaam zonder Por 
Eso! (De Club Elite bestaat hier uit 
82 families)

11 scholen replica 
Op 11 scholen draaien we een 
light versie van het 
schoolmoestuinenproject. Hier zijn 
we minimaal 1x per maand 
aanwezig.
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25 scholen 
Onze moestuinprojecten bloeien 
op 25 scholen. Popelende 
nieuwkomer: Cajamara.  

25

958 958 leerlingen  
Dit is het totaal aantal leerlingen 
op de 25 scholen. Zij hebben 
toegang tot een gezonde lunch! 

944 families 
Dit is het totaal aantal families dat wij 
bereiken in de 10 dorpen (de dorpen 
die zijn losgelaten tellen we niet 
meer mee). 

944



NOG EEN NIEUW DORP 

Op 7 uur rijden van ons kantoor ligt HATUN Q’EROS, 
een gemeenschap van 5 mini-dorpjes met in totaal 
132 families. Het ontbreekt deze mensen aan veel: er 
is geen schoon drinkwater, geen stroom en de 
dichtstbijzijnde gezondheidspost is uren lopen. 

Tja, zeg dan maar eens nee… 
De organisatie Willka Yachay http://www.willkayachay.org 
heeft ons op Hatun Q’eros gewezen. Niets doen is 
voor ons geen optie. Dus richten we ons dit jaar  
allereerst op de voedselzekerheid en starten we met 
schoolmoestuinen. Vanaf 2020 hopen we uit te 
breiden naar de gezinnen thuis. 

We hebben € 18.000 nodig 
De begroting voor de schoolmoestuinen in Hatun 
Q’eros komt op 18.000 euro. Daarvan realiseren we 
alle moestuinprojecten, inclusief workshops voor de 
leraren en eten de leerlingen het hele jaar door 
zelfgeteelde groenten, zelf bij elkaar gekokkereld in 
de schoolkeuken.  

Help Hatun! 
We hebben al wel eerste toezeggingen binnen, maar 
we hebben de financiering van dit extra project nog 
niet rond. Dus mocht je nog 10, 20 of misschien wel 
5.000 euro heel (HEEL) goed willen besteden, dan 
houden wij ons aanbevolen. Voor alle zekerheid 
geven we je hier nog even onze donatieknop: 
www.poreso.org/donaties

HATUN Q”EROS



 

rookvrij 
koken

opbergkast

eco 
koelkast

afgedicht 
plafond

ZO KNAPPEN WE DE KEUKEN OP

HR bij Por Eso!  
Onder leiding van Anna Kitselaar (Coaching Cuzco) zijn we een HR-traject gestart. 
Twee keer per jaar evalueren we de persoonlijke ontwikkeling van het team. Wat 
gaat goed, wat zijn de wensen, waar wil je naartoe groeien.
Samen met Anna hebben we een constructief, intern reglement opgesteld. Geen flauwe 
regeltjes maar een kompas op basis van waarden, eigen verantwoordelijkheid en 
gedrag. Allemaal nieuw voor Por Eso! en daarom nog leuker om te doen. Vooral in 
een land waar de hiërarchie toch wel het heilige huisje is waarachter je je kan 
verschuilen. 

stucen 
muren



 

AND THE RESULTS ARE….. MYSTERY MONITOR

Dit jaar controleren we de families in de dorpen twee keer. Aan het eind van het jaar en in april komen 
we onverwacht op huisbezoek. Als alles goed wordt gebruikt, kan een gezin in aanmerking komen voor 
een nieuwe installatie. Denk aan een tuinkas, een waterreservoir of bijvoorbeeld gereedschap. Is het een 
zooitje? Dan geven we een eerste waarschuwing. Bij de derde waarschuwing hebben we het recht om 
de spullen weer mee te nemen. Gelukkig is dat nog niet voorgekomen.  

Deze mystery-meeting kost ons drie weken. Hier woont tenslotte niemand om de hoek. We analyseren de 
resultaten per dorp uitvoerig en passen onze strategie aan waar nodig. 

Rood, geel, groen 
In de 2 nieuwe dorpen zitten vooral ‘rode families’:  Dit zijn de nieuwe families die net van start zij. Maar 
ook rood zijn families die geen voortgang boeken met bijvoorbeeld het opknappen van hun huis, zij zijn 
wel in het bezit zijn van een moestuin. We hebben ook veel groene families: de moestuin loopt, ze 
hebben hun huis op orde, ze hebben een tuinkas, opbergkast, eco-koelkast, waterreservoir, groen 
beschermingsgaas, irrigatiesysteem en verkopen groenten op de markt. Het complete pakket. 

MAART 2018 
12 dorpen 
277 families

NOVEMBER  2018 
12 dorpen 
290 families

APRIL 2019 
10  dorpen 
220 FAMILIES ACTIEF 29%

27%

44%

APRIL 2019 
4 ‘losgelaten’ dorpen 
82 families

35%

32%

33%

46%

31%

23%

30%

30%

41%

Wil je meer details over de resultaten, mail ons dan gerust met 
je vragen: info@poreso.org 



 
24 maart 2019 

Bijeenkomst Rabobank op 

initiatief van Huize 

Buitenveldert. Besturen van 

NGO’s die actief zijn in Peru:  

Samenwerking? 

Tips? 

6 april 
Uitwerken idee ‘restaurants tegen ondervoeding’ in Cusco. - deelnemende restaurants plaquette bij Ingang, -  donatie doen aan Por Eso! 

FEB MART
APR

MEI JUNI JULI AUG SEPT OCTS NOV DEC

voorbereidingen

contracten scholen
bezoeken nieuwe replica
gemeenten

‘nullijn’ nieuwe dorpen
hemaglobine campagne 3x
parasieten campagne
monitoren ronde I
workshop leraren 2x
contracten scholen

installaties families
workshop leraren 5x
assisteren op scholen
FONDSEN
kooklessen

MONITOREN II
hemaglobine campagne 
parasieten 3x

evaluaties 
impact/effect

installaties families
eindworkshop leraren

* internet site * nieuwsbrief * beleidsplan 
* projectomschrijving * nieuwe fondsen * visite  

TRUST THE PROCESS



Kijk ze eens shinen, Hamilton en Roger van Por Eso! (op beide foto’s uiterst rechts). Op 
verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Relaties zijn ze afgereisd naar Puno om hun licht 
te laten schijnen over een nieuw potentieel moestuinproject in TantaMaco. Het Ministerie heeft 

TantaMaco namelijk al omarmd, maar een moestuinproject ontbrak nog. En claro que si…. wij 
begeleiden de aanleg van het schoolmoestuinenproject graag. De Por Eso! methodologie goes Puno 
(andere regio dan Cuzco!) en dan ook nog eens mét, en betaald door het Ministerie. We zijn 

meer dan trots. Over groeien gesproken, over duurzaam gesproken, over verankeren gesproken (en 
die donkerrode vestjes nemen we gewoon op de koop toe).

SCHOLEN 
Ook de prestaties van 21 scholen hebben we 
in april nader bekeken. (De 4 ‘losgelaten’ 
scholen bekijken we alleen nog in 
december). 
  
De grote vakantie zat er net op. En dat was 
te zien: op een groot aantal scholen lag de 
tuin er belabberd bij. Terwijl de leraren 
zouden zorgen voor een tuinrooster tijdens 
de vakantie. 

Teleurstellend. Maar toen ontstond wél het 
geweldige idee om de leraren voortaan te 
certificeren voor de uren die zij aan de 
moestuin besteden.  En nog muy oficial ook: 
in samenwerking met de provinciale 
afdelingen van het Ministerie van 
Onderwijs.  

Ziezo: een eerste tool om de leraren meer 
bij de moestuinen te betrekken. Want een 
certificaat betekent een betere  

kwalificering in 2020. En dat betekent: 
meer salaris. Verder krijgen ze dit jaar 
extra workshops, om samen een tot een 
handleiding te komen maken met handvatten 
om de moestuinen verticaal door het rooster 
te weven. Zodat kinderen bijvoorbeeld bij 
wiskunde over de oppervlakte van de tuin 
praten en bij taal een verhaal over een 
krop sla schrijven. 

Ook hebben alle scholen nu een comité van 
ouders en kinderen die verantwoordelijk 
zijn voor de moestuin. 

En om  buiten de officiële paden het 
vuurtje nog meer aan te wakkeren hebben we 
inmiddels ook een wedstrijd uitgeroepen. In 
december krijgt de school die het project 
het beste runt een douche op zonne-energie.  

We zijn nu bijna 2 maanden verder… wordt 
vervolgd 

JAARREKENING 
Hou deze link in de gaten want over een paar weken staat hier  ons Jaarverslag 2018:  https://www.poreso.org/anbi 

POR ESO! 

GOES
PUNO


