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Algemeen: 

De dorpen hoog in de Andes waar Por Eso! zich 
voor inzet worden aangemerkt als extreem 
arm. Er is een gebrek aan schoon drinkwater, 
aan goede gezondheidsvoorzieningen en aan 
gevarieerd en gezond eten. Eén op de vijf 
kinderen is chronisch ondervoed (ijzergebrek 
en ondergewicht). Zonder onze hulp is de 
aardappel het enige gewas dat wordt 
verbouwd op de onvruchtbare grond en onder 
de zware klimatologische omstandigheden. 
Wij willen met de bouw van een tuinkas en 
schoolmoestuin zorgen voor een gevarieerd en 
gezond dieet voor de kinderen. Daarnaast 
willen we bereiken dat er straks 
moestuinlessen op het schoolrooster staan, de 
moeders minimaal 3x per week een gezonde 
lunch met producten ui de moestuin op school 
koken en de kinderen in een eetzaal met 
borden en bestek eten. Het blijkt, uit de eerder 
gerealiseerde tuinkassen en moestuinen het 
aantal kinderen met ijzergebrek significant 
gedaald is. 

 

 
 

 
Samenwerking: 

Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met stichting Por Eso!. Stichting Por Eso! is in 
2007 in Guatemala opgericht. Nadat de schoolmoestuin in Guatemala zonder hen verder kon, zijn zij 
in Peru in 2009 van start gegaan. Zij hebben als belangrijkste resultaat dat anno 2019  meer dan  1200 
families en schoolgaande kinderen gezond kunnen eten en dit blijven doen.  Zij leggen op school en 
thuis moestuinen aan, bouwen tuinkassen,  eetzalen op school en verbeteren de woningen van de 
families. Zij werken op ruim 25 scholen en in 13 dorpen hoog in de Peruaanse Andes. Daarnaast huren 
zij professionals  in voor specifieke werkzaamheden. Een arts om de gezondheidscampagnes te 
superviseren,  een pedagoog voor het scholenprogramma en  een professional in non-profit 
management die de analyse van het Monitoren en de Evaluaties voor haar rekening neemt. Daarnaast 
werken zij nauw samen met de overheden. De docenten van de school krijgen 3x per jaar een 
workshop om hen te helpen het moestuinenprogramma door het rooster te weven. Deze workshops 
geven zij samen met het Ministerie van Onderwijs. 
 
Wil je meer weten over stichting Por Eso!, kijk dan op hun website. 
 
 

 
 
 
  

https://www.poreso.org/
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1.   De organisatie bepaalt de gewenste resultaten en de beoogde verbetering van de 
situatie van de doelgroep dan wel van het maatschappelijke doel. 
 
Bouw van een tuinkas en schoolmoestuin 

Het doel is om per doneerronde € 2.335 op te halen, waarmee we een tuinkas en schoolmoestuin 
kunnen bouwen. Hierdoor hebben de kinderen straks een gevarieerd en gezond dieet en daalt het 
aantal kinderen met chronische ondervoeding 
 

 2.   De organisatie bepaalt welke programma’s en/of projecten zij wil uitvoeren om de 

gewenste resultaten te behalen en legt dit, voorzien van een onderbouwing, vast in het 

(meerjaren) beleid. 

Doormiddel van een crowd fund methodiek via onze website willen we de projecten via donaties 
gefinancierd krijgen. Enkel de volledig financieel voltooide projecten zullen uitgevoerd worden via de 
steun van Care4More. Indien het totaalbedrag niet behaald wordt dan zal het geld teruggestort 
worden aan de donateurs.  
 
Met lokale initiatieven zullen de projecten ten uitvoering gebracht worden.  
 

 
 
3.   De organisatie bepaalt of en zo ja op welke manier het behalen van resultaten en het 
realiseren van verbetering worden gemonitord en geëvalueerd. 
 

In Honduras zijn we een partnership aangegaan met Por Eso!. Het geld dat opgehaald wordt via 
Care4More zal door Por Eso! gebruikt worden voor de bouw van een tuinkas en schoolmoestuin. We 
hebben nauwe contacten met Por Eso! over de projecten die ondersteund worden door Care4More. 
Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van de doneerronde besproken.  
 
Bij een afgeronde doneerronde zal het geld overgemaakt worden aan stichting Por Eso! zodat zij een 
tuinkas en schoolmoestuin kunnen bouwen. De informatie over de bouw van de tuinkas en 
schoolmoestuin zal worden gedeeld met Care4More om de voortgang te bewaken.  
 
Stichting Care4More bezoekt alle projecten persoonlijk die zij ondersteunen. Dit zal plaatsvinden in de 
periode april en mei 2020. Tijdens deze bezoeken vind ook de eindevaluatie van de projecten plaats.  
 
4.   De organisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt 
en past zo nodig het beleid aan. 
 
Het minimale doel dat bereikt dient te worden is minimaal één afgeronde doneerronde per project. 
Voor dit project geldt in dit geval de bouw van een tuinkas en schoolmoestuin.  We hopen met de 
inzet van onze stichting meerdere doneerrondes voor elkaar te kunnen krijgen.  
 
Indien het bedrag te hoog is gebleken dan zal hiermee rekening gehouden in geval van toekomstige 
nieuwe projecten.  
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