
Interviews met projectdeelnemers (zie ook: nieuwsbrief 5)  

De echtgenote van de heer Gabriel Coyocosi Sullca uit Pacor Mojon in Caicay 

“Eerder woonden we niet in zo'n verbeterd huis. Sinds ‘Leren van de Besten’ hier is 

gekomen, hebben we ons huis met leem aangesmeerd. We wonen niet meer in zo'n lelijk 

huis. Ik heb ook mijn keuken verbeterd. We leven 

niet meer zoals vroeger. Onze keuken is ook mooi 

aangesmeerd met leem, het bestek is ook netjes 

opgeruimd en alles ziet er mooi uit. Eerder 

woonden we lelijk, met vuilnis overal, tussen de 

cavia's en onze kinderen woonden in een 

smeerboel. Nu hebben we de cavia's apart zitten. 

Mijn kinderen zijn goed schoon. Mijn dingen en 

mijn kinderen zijn schoon. We leven niet meer 

zoals vroeger. In ons huis is alles op orde. We 

eten ook in een schone omgeving. Sinds we met ‘Leren van de Besten’ werken, willen we 

niet meer terug naar hoe het eerder was, maar steeds verder verbeteren. We willen doen 

wat ze ons zeggen. We willen niet meer terug.” 

 

De heer Puputuni uit Jullicunca in het district Ocongate  

“We zijn dankbaar voor het project ‘Leren van de 

Besten’. Door het project zijn we begonnen met het 

verbeteren van de hygiëne en de manier waarop we 

leven in onze huizen. Eerder wisten we daar heel 

weinig over.  Dankzij ‘Leren van de Besten’ hebben 

we ons gericht op de veeteelt en ook op dat gebied 

hebben we veel geleerd. Wij zijn er heel trots op om 

met ‘Leren van de Besten’ te werken.” 

 

De heer Rosas Mesa uit Jullicunca, district Ocongate. 

“‘Leren van de Besten’ zet ons ertoe aan om onze huizen te 

verbeteren. Ze zorgen ervoor dat onze kinderen naar school gaan 

en goed verzorgd worden. Al onze kinderen gaan naar school. En 

daarnaast heb je de verbeteringen van ons vee, het 

bodemonderhoud waardoor we over natuurlijke grasland 

beschikken. Met al die dingen stimuleert ‘Leren van de Besten’ 

ons. We moeten weer gaan doen wat onze voorouders ook al 

deden. Want wie zal voor ons zorgen, nu met het opwarmen van 

de aarde, als wij al deze verbeteringen niet zouden doorvoeren?” 

 

Mevrouw Marcelino Huillca uit Lawa Lawa uit het 

district Ocongate  

“We kijken naar de toekomst, we denken na over wat 

er later gaat gebeuren. We willen onszelf verbeteren, 

en vooruitkomen. We willen niet meer leven als 

voorheen. We willen onze veestapel verbeteren, gras 

inzaaien en bomen poten. ‘Leren van de Besten’ heeft 

ons daarover ideeën aan de hand gedaan.“ 



De heer Marcelino Huillca uit Lawa Lawa uit 

het district Ocongate   

“We zijn ons nu aan het voorbereiden op de vierde 

wedstrijd en we krijgen hulp van  ‘Leren van de 

Besten’. We veranderen niet alleen het grasland, 

maar krijgen ook hulp op andere terreinen. Het is 

hier geen zooitje meer, alles is op orde, mede 

dankzij ‘Leren van de Besten’. Ik wil jullie vertellen 

dat het district Ocongate heel veel heeft gedaan. 

Eerder hadden we hier geen toiletten, maar die 

hebben we nu gemaakt. Er is heel veel wat we kunnen doen.“ 

 

De Heer Sebastian Quispe uit Patapallpa Alta, district Ocongate  

“‘Leren van de Besten’ betekent heel veel voor mij. Toen ik begon met werken, begon ik 

met haast niks en toen kwam ‘Leren van de Besten’ in ons dorp waar de mensen heel erg 

arm zijn. Ze hebben ons bezocht. Mij ook. Ze stuwen ons vooruit, en maken dat ik moet 

werken.” 

“Ik ben ‘Leren van de Besten’ heel dankbaar omdat ze me hebben geholpen met al het 

werk hier. Ze hebben me geholpen met het verbeteren van mijn huis. Daar is alles 

netjes. En met de groentes om te eten. We hebben hier nu van alles, om te eten voor 

mijn kinderen. En ik heb schappen 

gemaakt om alle schoon te kunnen 

opbergen.  Nu kan ik hier alles schoon en 

netjes houden. We hebben alles wat we 

nodig hebben.... Ik zorg voor de hygiëne, 

want als alles schoon is wat we gebruiken, 

dan worden we nergens ziek van. Wanneer 

alles schoon is, ook onze producten, dan 

zijn we gezonder. Onze kinderen ook en 

dan hebben de ziektes geen kans. En voor 

wat betreft de rook, eerder hadden we 

geen schoorsteen. Onze keuken was niet 

verbeterd, we hadden geen schoorsteen, en van de rook werden we ziek. Door het 

inademden van die rook, konden we allerlei longziektes krijgen. Het is gewoon slecht. 

Daarom is die schoorsteen zo belangrijk, dat die buiten uitkomt. Dan hebben we geen 

last meer van de rook, zoals vroeger.” 

“We hebben er heel veel zin in en we zijn heel blij met ‘Leren van de Besten’. We werken 

en daar plukken wij de vruchten van. Het werk dat we doen is niet voor het project. Van 

dat werk profiteren niet de werknemers van het project maar daar profiteren wij zelf van. 

Aan de rechterkant van de rivier zijn we al bezig met de vierde wedstrijd... Sommigen 

zijn verder dan anderen, en zij volgen degenen die voorop lopen, want met dit werk 

winnen we allemaal. Wij investeren ons enthousiasme en werken met plezier en we zijn 

‘Leren van de Besten’ ook dankbaar.” 



Een echtpaar uit Bonbo 

Zij: “Ik doe graag wat ik heb geleerd van ‘Leren van de Besten’. Mijn fornuis is enorm 

verbeterd en ik heb geen last meer van de rook. Wij hebben onze schoorsteen en we 

worden niet meer ziek. Het gaat goed met ons. We verbouwen groente en we hebben 

nergens gebrek aan. Die groente vind ik ook lekker. We telen ook bloemen. Dat doen we 

allemaal.” 

Hij: “We werken gemeenschappelijk, met het hele dorp. In samenspraak met het hoofd 

van ons dorp, organiseren we ons zo goed mogelijk hier in het dorp Bonbom. We hebben 

hier al veel gedaan aan opruimen en schoonmaken. Het hoofd van ons dorp heeft de 

leiding en werkt het hardst. Op die manieren zijn onze straten schoon en onze 

binnenplaatsen ook. We proberen de varkens en de honden weg te houden. We hebben 

ook kippenhokken gemaakt. Onze toiletten zijn ook schoon. Dat is wat we pas geleden 

hebben gemaakt. We kunnen onze kinderen goed opvoeden. Als de kinderen goed eten 

krijgen, worden ze intelligenter. En wij ook, wanneer we schoon leven, worden we niet 

ziek. Zo hebben we alles georganiseerd en leven we goed. We vinden het project ‘Leren 

van de Besten’ geweldig.“ 

 

Een man uit Taucamarca in het district Caicay  

“Nu we wedstrijden hebben, verven we onze huizen mooi en maken we onze verbeterde 

keuken netjes op orde. De wedstrijden zijn voor ons heel goed. 

De wedstrijden helpen ons. We hopen allemaal om in de 

toekomst te kunnen leven van ons grasland.” 

“Wij gaan ook op studiereis. Dan zien we wat ze elders hebben. 

Elk van ons ziet het en we wisselen ervaringen uit. Die 

ervaringen doen we op bij elke studiereis. Bij het zien van die 

voorbeelden, hoe ze leven in die andere plaatsen, daar leren we 

van.“ 

“Met ons district en met de steun die we krijgen willen we 

vooruitkomen. Vooral voor onze kinderen, en voor de kinderen 

die nog niet geboren zijn, moet er vooruitgang zijn. Wij moeten 

niet achterblijven. Met de hulporganisaties willen we samen optrekken, we hebben ze 

nodig om onze organisatie te verbeteren en om samen meer van dit soort dingen te 

doen.” 



Een mevrouw uit Hayllabamba in het district Caicay 

“Vroeger woonde ik in een vies zwartgeblakerd huis. Toen onze vriend Yabel kwam, zei 

hij: “jullie kennen die verf niet. Met dat verven wordt het mooi. Met die leem kunnen 

jullie huizen aansmeren, en wonen jullie 

niet meer zo vies” … “Jullie kunnen de 

keuken verbeteren...”.  

“Nu wonen we veel beter en onze kinderen 

wonen niet meer in die viezigheid. Van 

kleins af groeien de kinderen nu schoon op, 

en willen zij straks zelf ook schoon leven. 

Onze pannen zijn niet meer zwart, en ook 

het bestek niet meer, en ook het fornuis 

rookt niet meer.”  

“Eerder was het niet zo. Onze kinderen 

hoestten. Zo was dat eerder. Nu worden ze 

niet eens meer ziek. Nu we dit allemaal 

hebben schoongemaakt leven we beter. Die 

vrienden hebben ons dat allemaal geleerd. 

En niet zomaar. We hebben ook onze prijzen gewonnen.” 

“We verbouwen ook groente. Wij hebben dat van hen geleerd: “plant deze groente, zaai 

het, dan hebben jullie altijd wat te eten, voor je kinderen, zodat zij ook altijd goed eten. 

Wanneer je al die dingen verbouwd, zullen jullie kinderen goed groeien, en hebben jullie 

gebalanceerd eten voor ze”. Die dingen hebben ze ons geleerd. Ze hebben ons geleerd 

om veel van dat zaad te zaaien, worteltjes en ui, en kool, spinazie, en rapen. Dat hebben 

we allemaal mooi geteeld.” 

 

De heer Nicanor Yucra Soncco, hoofd van Huacanca in het district Ocongate 

”We zijn naar het district Ocongate gegaan. Daar 

hebben we andere ervaringen gezien op het gebied 

van veeteelt, verbeterde cavia's en verbeterd 

grasland. We gaan dat ook leren. Ze hebben ons 

daar naar toegebracht zodat we dat allemaal na 

kunnen doen en ons daaraan optrekken. Daarom 

zijn we op studiereis geweest. We zijn op studiereis 

geweest om voorbeelden te zien en om dat allemaal 

ook hier te kunnen toepassen. Al mijn buren denken 

er net zo over en we gaan dit allemaal toepassen. 

Het belangrijkste wat mijzelf betreft, was het 

verbeterde vee. Dat heb ik gezien en dat vind ik geweldig. Ik heb viskwekerijen gezien, 

met grote forellen. En daar hebben we ook zin in gekregen. Ze hebben ons hart ermee 

veroverd. We hebben de kleine visjes ook gezien. Die willen wij ook hebben. Wij willen 

net zo goed worden als zij”. 

 

“Vrienden! Ik ben twee jaar geleden met ‘Leren van de Besten’ gaan werken. Wij zijn 

met hen begonnen om er beter van te worden om meer hygiëne te hebben. Om zo te 

leven dat onze huizen niet vuil zijn en de straten niet vies. Vanaf het begin hebben we 

het beter. We hebben onze huizen op orde gemaakt, onze bedden. We hebben nu 

allemaal een eigen bed. Onze kinderen hebben hun eigen bed, en we hebben ook een 

aparte ruimte voor de keuken. Onze kippen hebben ook hun eigen plek, onze cavia's ook. 

We leven nu niet meer allemaal op elkaar.” 



De Heer Ignacio Apasa uit Huacatinco in het district Ocongate  

“Deze planten die ik verbouw, daar leef ik van. Daarom ben ik heel blij met ‘Leren van de 

Besten’. Zij helpen ons. Ik ben heel blij. Mijn buren ook. Ook zij hebben hun boompjes en 

hun boomkwekerijen. Vroeger had ik geen moestuin. Ik had niets en moest alles op de 

markt kopen. Maar nu met ’Leren van de Besten', hebben we 

boompjes, groente, andijvie, aardbeien, en ook perziken en 

nog meer. Daarom gaat het ook beter met onze kinderen. 

Ook op school met hun examens gaat het beter. Hier hebben 

we andijvie en worteltjes. We hebben ook bloemkool, 

koriander en peterselie. Daarmee geven we goed eten aan 

onze kinderen. Met al deze dingen helpt ’Leren van de 

Besten’ ons, en laat onze grond meer produceren. Zo krijgen 

we eten. Daarom zijn onze kinderen goed gevoed. Met alleen 

maar dingen van de markt kunnen we het niet redden, en we 

kunnen het ook niet betalen. Vroeger leefden we alleen maar 

van de artesania (ambachtelijke gemaakt aardewerk en 

stoffen e.d.) hier op deze hoogte in de bergen. Wat we 

daarmee verdienden was niet genoeg om alles te kopen. 

Daarom waren de kinderen hier in Huacatinco ondervoed. Maar 10 van de 100 kinderen 

waren echt gezond. Nu we deze planten hebben, groenten, dat oogsten we, en dat geven 

we aan onze kinderen. En we verkopen die groente ook voor geld, en daar kopen we hun 

uniformen van, en schriften. Het levert genoeg op voor al die dingen.” 

“Zelfs mijn huis was niet op orde. Ik had geen latrine, geen boomkwekerij, geen 

moestuin, geen gras. En mijn huis was slecht gebouwd. Nu met ’Leren van de Besten’ 

hebben we allemaal zaken geleerd en die passen we ook allemaal toe. Nu heb ik een 

latrine en zijn mijn huis en moestuin goed op orde. Ik heb een boomkwekerij en compost 

met regenwormen. Daarmee verbeteren we onze grond. We doen minder en oogsten 

meer. Ook mijn buren zijn blij met ’Leren van de Besten’. We werken voor onszelf. Ik 

werk niet alleen maar om de wedstrijd te winnen. Sterker nog. Het kan me niet schelen 

of ik win of niet. Ik doe het voor mezelf”. 

  

 

Mevrouw Edubina Ojeda Quispe uit Lambranpata in het district Challabamba  

”Ze hebben ons uit de wedstrijd gezet en ze hebben 

gezegd dat we niet elke keer kunnen winnen. Maar we 

zijn gewoon doorgegaan, we zijn hier niet door van de 

wijs gebracht. Wat we voor onszelf doen, kan een 

ander toch niet meenemen. Het is voor onszelf. Zodat 

ik te eten heb, en mijn kinderen ook, zodat we 

allemaal te eten hebben. We gaan met heel veel zin 

gewoon door”. 

 

 

De heer Gabriel Coyocosi Sullca uit Pacor Mojon in het district Caicay 

”Eerder leefde ik zoals iedereen. We leefden slordig en alles was vies. Maar nu is ’Leren 

van de Besten’ gekomen. En samen met ons district Caicay hebben ze een overeenkomst 

gesloten zodat wij er allemaal op vooruitgaan. Ik ben begonnen met het kweken van 

cavia's. Ik had 200 cavia's en die had ik in de keuken. Hun haar zat in ons eten en dat 

was niet goed voor de kinderen. Maar nu heb ik een schuur gemaakt waar ik de cavia's in 

kweek. Net als de mensen hebben de cavia's hun eigen plek om te leven. Met die hulp 

hebben we onze cavia's verbeterd. Ik wil niet achterblijven maar wil vooruitkomen.”  

 



“In 2010 en 2011 wil ik nog meer doen. Daarom wil ik dat de steun van ’Leren van de 

Besten’ wordt voortgezet, ook met het district, om vooruit te komen. Zodat mijn cavia's 

niet zullen ontbreken op de markt. Wat we op onze akkers verbouwen, daar verdienen 

we nauwelijks mee. Het is alleen maar veel werk. We werken voor nop. Daarom wil ik 

mijn cavia's kweken met ’Leren van de 

Besten’. Die overeenkomst tussen het 

district en ’Leren van de Besten’ is goed 

voor ons. Vroeger kwam hier niemand ook 

al waren we goed georganiseerd. Maar sinds 

de komst van ’Leren van de Besten’ hebben 

we betere fornuizen. Eerder hadden we 

spinnen en luizen. Nu hebben we de muren 

aangesmeerd met leem. We kopen geen 

gips want daar hebben we geen geld voor. 

Ook met de aanplant van bomen helpen ze 

ons zodat ons landschap mooi groen wordt. 

En we hebben ook een moestuin. Eerder hadden we dat allemaal niet. Daar verbouwen 

we kool, worteltjes, ui, sla, koriander en oregano. We verbouwen het tot we het kunnen 

oogsten. We hoeven niet meer naar de markt te gaan. We hebben ook kruiden voor thee 

en aloë, lijnzaad en mauve. We kopen die dingen niet meer, en hebben het allemaal in 

onze eigen tuin.” 

 


