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Geloof in eigen kunnen
Deze nieuwsbrief laat zien waartoe een ogenschijnlijk kansloze samenleving van
verpauperde boerenfamilies in staat is wanneer het geloof in eigen kunnen hervonden
wordt en de trots over de door hen zelf geleverde prestaties de aanzet is tot een nog
grotere inzet.

Doelgroep
De doelgroep van het project ‘Leren van de Besten’ bestaat uit ongeveer 2.500 families,
verdeeld over 40 dorpen. Zoals op www.stichtinglerenvanelkaar.nl wordt toegelicht,
wordt de doelgroep door middel van wedstrijden gemotiveerd om allerlei activiteiten
uit te voeren. De voortgang van het project wordt gemeten door op regelmatige basis
vast te stellen welk deel van de doelgroep zich bepaalde activiteiten heeft eigen gemaakt
en daardoor haar kwaliteit van leven daadwerkelijk heeft verbeterd. In deze nieuwsbrief
worden resultaten gerapporteerd zoals die in augustus 2009, op de kop af 2 jaar na aanvang van het project, door de projectorganisatie zijn opgetekend.

Terugval
Zoals bij alle projecten het geval is, zal zich ook na het beëindigen van het project
‘Leren van de Besten’ een terugval voordoen. De ervaring leert dat die terugval in het
meest ongunstige geval 20% bedraagt, of, in andere woorden, dat er niets zou overblijven wanneer het project maar 20 van elke 100 families zou motiveren tot het zich
eigen maken van de benodigde veranderingen.

Voor het eerst van hun leven beschikken ruim
800 families over een eigen toilet.

Daarom zal het project ‘Leren van de Besten’ pas worden beëindigd wanneer 50% van de
families de doelstellingen van het project heeft gerealiseerd. Zelfs in het geval van een
hoge terugval na beëindiging van het project, zal nog altijd 30% van de bevolking de
nieuwe vaardigheden en beheersmethoden blijven toepassen. Volgens de theorie van de
sociale wetenschappen is een ‘kritische massa’ van 30% voldoende om er voor te zorgen
dat de rest op sleeptouw wordt genomen en de nieuwe aanpak en beheersmethoden
zich verspreiden naar het overgrote deel van de rest van populatie.

Het project ligt voor op schema
Een snelle blik langs de cijfers leert dat voor vrijwel alle gerapporteerde activiteiten geldt dat ze door 30% of meer van de families
in de praktijk worden gebracht. We hebben er daarom alle vertrouwen in dat de eerder genoemde ‘50% doelstelling’ voor het eind
van het 4e projectjaar zal zijn gerealiseerd.

40 tot 60% van de kinderen is chronisch ondervoed. De doelgroep wordt daarom gemotiveerd om de
beschikbaarheid en variatie van haar voedsel te verbeteren. Een paar voorbeelden:
- Inmiddels hebben ongeveer 300 families een vijver gegraven om forellen te kweken. De totale
omvang van de forellen populatie wordt geschat op 50.000 stuks en die vormen een zeer smakelijke
en gezonde aanvulling van het menu.
- Tot dusver verbeterden ongeveer 800 families de opbrengsten van hun moestuintjes, door meer en
meer soorten groenten te verbouwen en vaker gebruik te maken van dierlijke mest.

Uit naam van al die boerenfamilies die met veel inzet verder werken aan de verbetering van hun kwaliteit van
leven en toekomstperspectief, worden hieronder de tot dusver behaalde resultaten weergegeven.

Doelstelling 1: het verbeteren van de preventieve gezondheidszorg
Activiteit											

Gerealiseerd door

Verbetering van de kookplaatsen (vermindering van de rookoverlast)					
Bouwen van toiletten										
Onderbrengen van kleinvee in kooien								
Deelname gezondheidscampagnes (inentingen, pre- en postnatale controles)				
Aanleggen en/of verbeteren van moestuinen							
Het deponeren van afval in afvalkuilen								

32% van de families
33% van de families
30% van de families
34% van de families
31% van de families
62% van de dorpen

Voor aanvang van het project leefden vrijwel alle 2.500 families in huisjes die een
groot deel van de dag vergeven waren van de bijtende, stinkende rook van de
kookvuurtjes. Inmiddels ervaren 800 families de voordelen van de door henzelf
gebouwde schoorsteen: een veel prettiger leefomgeving en veel minder chronische aandoeningen aan luchtwegen en ogen. Heeft u er moeite mee om u een
voorstelling te maken van wat zo’n verbetering betekent? Bekijk dan de foto’s uit
de vorige nieuwsbrief nog eens.
De voordelen van het verzamelen van de ontlasting in de stortruimte onder de
door henzelf gebouwde toiletten zullen duidelijk zijn. Voor aanvang van het
project deed vrijwel iedere familie zijn behoefte waar dat zo uitkwam. Inmiddels
beschikt ongeveer een derde van de families voor het eerst in haar bestaan over
een toilet.

Afval dat voor aanvang van het project nog overal
werd neergegooid, wordt nu in ruim 60% van de
dorpen in afvalkuilen gedeponeerd.

Inmiddels hebben ongeveer 750 families hun kleinvee (cavia’s, varkens en kippen)
in kooien ondergebracht. Daardoor is hun leefomgeving schoner en dus gezonder
omdat het kleinvee niet meer vrij rondscharrelt in huis en op het erf en daar de
boel niet meer vervuilt.

Doelstelling 2: het herstel van het ecosysteem en het ontwikkelen van de economie
		

Activiteit											

Gerealiseerd door

Het verbeteren van het fokken van kleinvee							
Het verbeteren van het fokken van grootvee							
Het kweken van forellen in zelf gegraven vijvers							
Gebruik van beter zaad- en pootgoed								
Verbetering van het gebruik van natuurlijke mest							
Uitbreiding landbouwareaal door irrigatie								
Uitbreiding landbouwareaal d.m.v. landbouwterrassen						
Productie van graszaad										
Aanleg van boomkwekerijen									
Aantal hectaren bos dat is aangeplant								

30% van de families
30% van de families
12% van de families
33% van de families
19% van de families
69% van de dorpen
72% van de dorpen
67% van de dorpen
64% van de dorpen
600 hectare

Bosbouw
Ronduit spectaculair zijn de activiteiten die
op het vlak van bosbouw worden ontplooid.
In 2 jaar tijd zijn er ruim 700.000 boompjes
gekweekt in dorps- of familiekwekerijen en
uitgeplant tot ruim 600 hectare bos.
Van groot belang voor de lange termijn, waarin
productiehout kan worden geoogst voor eigen
gebruik of verkoop en de kinderen en vrouwen
hun brandhout weer dicht binnen handbereik
zullen hebben.

Bij het verbeteren van het fokken van klein- en
grootvee wordt momenteel vooral aandacht
besteed aan:
- Het verbeteren van de kwaliteit van de mannetjes
(door de zwakke mannetjes te verkopen, te slachten of
te castreren en door te investeren in 1 goed mannetje).
- Het voorkomen van inteelt door het controleren en
registreren van de voortplanting waarbij wordt bijgehouden welk vrouwtje is gekruist met welk mannetje.
- Het gebruik van medicamenten tegen ziekten
en parasieten.
- De bouw van eenvoudige nachtverblijven.

Door het vee te laten overnachten onder een simpel dak neemt de melkproductie toe
met ten minste 50%. De verklaring? Het vee verbruikt veel minder energie om zich
warm te houden tijdens de koude nachten en kan dus meer energie aanwenden voor
de productie van melk en een sterker nageslacht.

Doelstelling 3: het versterken van de eigen cultuur en van de sociale netwerken
		

Activiteit											

Gerealiseerd door

Het beschilderen van de eigen woning								
Het installeren van een effectieve juryraad								
Aantal deelnemers aan interregionale studiereizen							

37% van de families
74% van de dorpen
228

Deze foto’s laten zien hoe woningen erop vooruit gaan wanneer de muren worden
beschilderd met klassieke Inca motieven en vrolijke kleuren. Inmiddels beoefenen
ruim 900 van de 2.500 families deze hobby, die steeds populairder wordt.

Minder gemakkelijk meetbaar, maar van groot belang voor de vorming van netwerken waarin kennis en nieuwe ervaringen
worden uitgewisseld, is de mate van sociale interactie in en tussen de dorpen. De uitvoering van het project ‘Leren van de Besten‘
resulteert in een belangrijke impuls: veel vaker dan in het verleden gaan families bij elkaar op bezoek om ‘van de besten te leren’.
Vertegenwoordigers van elk van de dorpen nemen deel aan interregionale studiereizen.
Tijdens de feestelijke districtsbijeenkomsten waarmee elk van de ongeveer 6 maanden durende wedstrijdseries worden afgerond,
worden nieuwe contacten gelegd en oude contacten verstevigd.

Is ‘Leren van de besten’ een project waarbij alles lukt?
Nee, dat is niet zo. En van sommige experimenten is het nog maar de vraag of ze een duurzaam effect zullen sorteren. Een goed
voorbeeld zijn de investeringen van drie dorpen in het district Challabamba, waar incubatiekamers (voor het ‘uitbroeden’ van
visseneieren) zijn gebouwd. De eerste resultaten zijn weinig bemoedigend, maar al doende leert men heel veel.

