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Voortgang van het project in Pitumarca
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Gemeenschappen

Ligging van Pitumarca
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Achtergrond

1ste Jaar 2de Jaar 3de Jaar

Apr-2015         Jan-2016             Jun-2016            Dec-2016        Juli-2017

Herbebossing 1ste Wedstrijd             2de Wedstrijd            3de Wedstrijd
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Stand van zaken

De wedstrijden worden door Pachamama Raymi – de NGO in Peru die het project uitvoert - gebruikt om innovaties te realiseren. Tijdens de eerste 
wedstrijd is er hard gewerkt aan het verbeteren van de huizen, met name de keukens en de bouw van kamers voor kinderen. Verder werd er 
ingezet op het verbeteren van de teelt van veevoeder en het fokken en verkopen van cuy (cavia's). In overleg met het district Pitumarca is 
besloten om tijdens de volgende wedstrijden prioriteit te geven aan de armste gemeenschappen (gelegen op 3800-4000 meter hoogte). 

Het project ligt voor het overgrote deel vóór of op schema. Uiteraard besteed de projectorganisatie extra aandacht aan de doelstellingen die 
achterblijven. Een paar voorbeelden:

Een van de subdoelstellingen van het project is, dat, in ten minste 80% van de dorpen:

• de verkoop van alcohol verboden zal zijn en overtredingen worden bestraft. Hoewel een dergelijke maatregel op zich het alcoholisme niet zal 
doen verdwijnen, heeft deze maatregel wel degelijk effect doordat de dichtstbijzijnde alcoholverkoper, in plaats van op een paar minuten, op 
één of een paar uur loopafstand komt te liggen.

• gevallen van familiegeweld zullen worden geregistreerd en bestraft door de dorpsraad. Zeer ernstige gevallen en herhalingen worden aan de 
betreffende autoriteiten gemeld. Het familiegeweld zal daardoor afnemen. 

Aan het eind van de 3e wedstrijd zijn deze maatregelen geëffectueerd in 50% van de dorpen. In de dorpen waar dit nog niet het geval is, woont 
projectpersoneel dorpsvergaderingen bij om deze thema's aan de orde te stellen en te vertellen wat de voordelen zijn voor de dorpen die deze 
maatregelen al hebben doorgevoerd. Daarnaast werkt de projectorganisatie op districtsniveau samen met politie- en andere overheidsinstanties 
op districtsniveau om deze zaken in de dorpen door te voeren. De samenwerking is uitstekend.

Een andere subdoelstelling is minder migratie naar de steden. Het gevolg hiervan is een verlichting van de taken van de vrouwen, jonge kinderen 
en ouderen.

Migratie is nog altijd een optie voor met name de jongeren, omdat in Cusco, de meest nabije grote stad, de kwaliteit van onderwijs beter is en de 
kans op inkomen uit arbeid groter. Echter, 77% van de families denkt nu dat hun dorpen aan het eind van het project zodanig verbeteren zullen 
zijn dat hun kinderen er zullen blijven wonen.
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Achtergrond

KENMERKEN VAN ONDERVRAAGDE FAMILIES
Eerste 

wedstrijd
Tweede 

wedstrijd
Derde 

wedstrijd

Aantal families 91 85 403

Gemiddelde leeftijd van de ondervraagde mannen 42 43 43

Gemiddelde leeftijd van de ondervraagde vrouwen 41 42 42

Gemiddelde aantal kinderen per gezin 3 4 4

Aandeel van families met kinderen jonger dan 5 jaar - 36% 36%

Aandeel van de ondervraagde families in de gemeenschap 15% 15% 75%

Interviews
Augustus 

2016
April 2017 Juli 2017



7
www.stichtinglerenvanelkaar.nl

Deelname

*   Gemeenschappen die vanaf de 2de wedstrijd onderdeel zijn van het project.
** Gemeenschappen die geen onderdeel meer zijn van het project. 

*** Het aandeel van deelnemende families  t.o.v.  het aantal families dat in de meetperiode daadwerkelijk in de gemeenschap woont en actief is. 

Gemeenschap

Eerste wedstrijd Tweede wedstrijd Derde wedstrijd

DoelstellingDeelnemend 
families ***

Aandeel
Deelnemend 

families
Aandeel

Deelnemend 
families

Aandeel

Ananiso 48 61% 65 69% 65 69%

De doelgroep omvat 
alle families binnen 
het werkgebied, de 

eindresultaten 
dienen door ten 

minste 50% van de 
doelgroep 

gerealiseerd te 
worden

Japura- Suyo 44 66% 50 68% 28 72%

Japura-Qelca 24 71% 23 53% 15 79%

Karhui 17 76% 28 72% 50 68%

Labraco 14 84% 15 79% 30 79%

Nueva libertad 18 62% 30 79% 35 95%

Osefina 23 62% 35 95% 23 53%

Uchulucllo 50 68% 50 68% 50 68%

Chacco Huayllasca* 28 80% 28 80%

Huito* 60 87% 60 87%

Pachachani* 21 54% 21 54%

Chilca** 79 92%

Hanchipacha** 32 54%

Huasapampa** 21 38%

Totaal 370 67% 405 73% 405 73%
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Wonen en gezondheid

Opgeknapte keuken in Ananiso Nieuw toilet in Osefina
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Wonen en gezondheid

Resultaten Begin (%)
Na de 1ste 

wedstrijd (%)
Na de 2de 

wedstrijd (%)
Na de 3de 

wedstrijd (%)
Doelstellingen

Families die hun huis hebben opgeknapt (binnen en/of buiten) 46 64 87 88

Ten minste 50% 
van de doelgroep 
zal hun voeding 

hebben verbeterd, 
de preventieve 

gezondheidszorg 
van ten minste 

50% van de 
doelgroep zal 

verbeterd zijn, de 
kwaliteit van ten 

minste 50% van de 
woningen zal 
verbeterd zijn 

Families met huizen van steen 2 7 6 6

Families met huizen van klei 98 93 94 94

Families met huizen met een dak van stro 36 26 26 25

Families met huizen met een dak van golfplaten 63 69 68 69

Families met slaapkamers voor hun kinderen 38 57 66 66

Families met een keuken, schoorsteen en opbergruimte 36 60 62 62

Families die de keuken ook gebruiken om te slapen en dieren te houden 14 11 31 31

Families met een wasgelegenheid 59 76 88 88

Families die gezuiverd water drinken 38 86 91 90

Families met een eigen moestuin 32 48 68 65

Families die 3 tot 6 groenten in hun eigen moestuin kweken - 22 47 47

Families die dieren fokken voor eigen consumptie 95 97 76 74

Families die huisdieren laten controleren op parasieten 58 85 60 60

Families die hun afval verantwoord storten of af laten voeren 87 96 94 94
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Inkomen en milieu

Resultaten Begin (%)
Na de 1ste 

wedstrijd (%)
Na de 2de 

wedstrijd (%)
Na de 3de 

wedstrijd (%)
Doelstellingen

Families die een kas(je) hebben 0 5 32 32

De kwaliteit 
van de 

landbouw- en 
weidegronden 
is verbeterd, 

ten minste 50% 
van de 

doelgroep zal 
haar inkomen 

hebben 
verbeterd

Families die bomen hebben geplant 36 69 76 77

Families die volgend jaar bomen willen planten 58 62 67 70

Families met een perceel met gewas 91 87 94 94

Families die een begrazingsplan toepassen 6 57 33 35

Families die voer voor hun dieren verbouwen 54 66 84 80

Families die een vorm van irrigatie hebben 44 73 88 82

Families die een bedrijfje of handeltje hebben 64 63 60 58

Families die meer dan 50 cuyes hebben - 60 45 45

Families die een schuur voor hun cuyes hebben - 63 55 55

Families die meer dan 100 alpaca's of lama's hebben 29 25 4 4

Families die meer dan 150 schapen hebben - 1 0 0

Families die gefokte dieren aangeschaft hebben - 33 47 43

Families die een boekhouding van verkopen bijhouden 4 18 16 18

Families die een boekhouding van dieren bijhouden 3 18 21 28

Families die met organische mest werken 26 17 29 41

Families die schuren voor hun dieren hebben - 8 5 10
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Gemeenschappelijke verbouw 
van gras (veevoer) in Osefina

Gekweekte paddestoelen 
liggen te drogen in Huito

Inkomen en milieu
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Gemeenschappelijk planten van 
bomen in de gemeenschap Uchullucllo

Inkomen en milieu

Eerste wedstrijd Tweede wedstrijd
Derde 

wedstrijd
Doelstelling

Gekweekt 
(bomen)

Geplant 
(hectare)

Gekweekt 
(bomen)

Geplant 
(hectare)

Gekweekt 
(bomen)

Dennen 647.071 278,0 521.000 308,0 541.925

Het 
bosoppervlak 
zal uitgebreid 

zijn met 
tenminste 

1.600 hectare

Eucalyptus 60.508 124,5 54.457 38,0 0

Queuña (Polylepis) 4.800 5,0 3.525 2,0 1.600

Tara (Caesalpinia spinosa) 12.500 - 10.625 1,0 0

Ceder 13.850 - 10.486 0,1 0

Colle (Buddleja coriacea) 2.850 - 2.708 1,2 0

Chachacomo (Escallonia resinosa) - - - - 1.800

Totaal 741.579 407,5 602.801 350,3 543.525
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Cultuur en verhoudingen in de gemeenschap

* Veel gezinnen behoren tot evangelische kerken die voorouderverering en traditionele dansen afraden of verbieden.

Resultaten
Na de 1ste 

wedstrijd (%)
Na de 2de 

wedstrijd (%)
Na de 3de 

wedstrijd (%)
Doelstelling

Families die Quechua spreken 100 100 100

De eigen 
cultuur en 
onderlinge 
samenhang 

zullen 
verbeterd zijn

Families die denken dat er toekomst is voor hun 
gemeenschap

79 77 77

Families die willen dat hun kinderen in de gemeenschap 
blijven

58 85 80

Families die verwachten dat hun inkomsten in de 
komende 5 jaar zullen toenemen

85 91 91

Families die lid zijn van een verbond (herders, 
ambachtslieden)

66 49 47

Families die de lokale gezagdragers steunen 36 51 55

Families die traditionele gebruiken in ere houden * 38 73 73
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Cultuur en verhoudingen in de gemeenschap

Toekomstplannen die bewoners op hun huis schilderen - Karhui
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