Stichting Leren van Elkaar
Bestuursverslag van het 1e jaar van het project
‘Leren van de Besten’ (augustus 2007 t/m september 2008)
Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Leren van Elkaar. Als bestuur kijken wij terug op een
bijzonder en geslaagd eerste projectjaar van het project „Leren van de Besten‟. Het geeft ons een
gevoel van trots en tevredenheid wanneer wij kijken naar de persoonlijke en collectieve vooruitgang
die de deelnemers aan het project hebben geboekt. Daarnaast geeft het ons een nog sterkere
overtuiging om onszelf ook de komende jaren in te zetten. Wij hopen van harte ook in de komende
jaren op uw steun te mogen rekenen.
De doelgroep van het project „Leren van de Besten‟ heeft een uitstekende start gemaakt. De
e
deelnemende families en dorpen hebben tijdens het 1 projectjaar allerlei duidelijk zichtbare
verbeteringen gerealiseerd. Een paar voorbeelden:
- voor het eerst in hun leven beschikt ongeveer de helft van alle families over een door henzelf
gebouwd toilet.
- in veel woningen wordt de bijtende rook van de kookvuurtjes nu afgevoerd door zelfgebouwde
schoorstenen.
- afval wordt nu verzameld in eigenhandig gegraven afvalkuilen.
- het aanbod en de variatie van voedsel verbeterde sterk door de aanleg en uitbreiding van
moestuintjes en het graven van vijvers waarin forellen worden gekweekt.
- steeds meer boerenfamilies ontdekken dat dieren die ‟s nachts onder dak staan en in de stal
worden gevoerd, meer melk en wol produceren. En die nieuwe manier van vee telen is ook
nog eens veel minder arbeidsintensief omdat de vrouwen en kinderen nu niet meer hele
dagen met het vee op stap hoeven.
Het is nog te vroeg om al te kunnen spreken van duurzame veranderingen. Wel is het zo dat voor het
merendeel van de geïntroduceerde vernieuwingen de fase van experiment naar definitieve
verandering is aangebroken.
De naar onze mening belangrijkste „winst‟ van dit eerste projectjaar is de toename van het gevoel van
eigenwaarde van de deelnemers aan het project en het sterk toegenomen vertrouwen in een betere
toekomst. Eén van onze bezoekers verwoordde dit als volgt: “Ik weet wat armoede is, ik heb het zelf
meegemaakt in Polen. Wij hadden geen hoop op betere tijden. Maar deze mensen hebben hoop, ze
zien weer een toekomst voor zich. Ze werken hard en investeren in hun toekomst met hun eigen werk.
Daarom zijn deze mensen niet arm meer, en dat is dankzij het project”.
e

Het belangrijkste knelpunt tijdens het 1 projectjaar was het gegeven dat de Peruaanse
hulporganisatie Runamaki niet voldeed aan de verwachtingen. Het bestuur heeft daarom besloten om
de samenwerking met Runamaki te beëindigden en de uitvoering van het project in het district Acos te
stoppen.
In maart 2009 zijn de jaarrekening 2006/2007 en de jaarrekening 2008 beoordeeld door Deloitte. De
volledige tekst van de beoordelingsverklaring treft u aan het einde van dit Bestuursverslag.
Namens het bestuur van Stichting Leren van Elkaar,
Jan van den Bosch
(voorzitter)
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Bestuursverslag van het 1e jaar van het project
‘Leren van de Besten’ (augustus 2007 t/m september 2008)

1.

Algemene gegevens

Statutaire naam:
Datum van oprichting:
Vestigingsplaats:
Rechtsvorm:

Stichting Leren van Elkaar
19 juni 2006
Rotterdam
stichting
Doelstelling van de Stichting Leren van Elkaar

De doelstelling van de Stichting„Leren van Elkaar‟ is het verbeteren van de kwaliteit van leven van
e
e
kansarme boeren in 2 en 3 wereldlanden.
De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het opzetten en ondersteunen van
projecten waarin de volgende thema‟s centraal staan:



het stimuleren van kennisuitwisselingen.
het motiveren van de zelfwerkzaamheid van de doelgroep bij het in praktijk brengen van de
tijdens de uitwisselingen opgedane kennis en vaardigheden.

De Stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst.
Samenstelling bestuur en directie
Sinds de datum van oprichting van de Stichting wordt het bestuur van de Stichting gevormd door:
Voozitter:
Secretaris:
Penningmeester:

de heer Johannes van den Bosch
de heer Johannes Adolphus van der Horst
de heer Leonard Erik Ulbe Jansen

Directeur:

de heer Willem van Immerzeel (per 2009 heeft hij de positie overgenomen van
de heer Piet Romein)
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2.

Verslag van de activiteiten

Het verslag van de activiteiten heeft betrekking op de periode 19 juni 2006 t/m 31 december 2008.
De belangrijkste activiteit van de Stichting is het project „Leren van de Besten‟, waarvan de
daadwerkelijke uitvoering van start is gegaan op 1 september 2007.
De uitvoering van het project “Leren van de Besten”
Het project “Leren van de Besten” beoogt duurzame verbeteringen te introduceren in een groot aantal
dorpsgemeenschappen, met name op het gebied van de preventieve gezondheidszorg en het beheer
van natuurlijke hulpbronnen (landbouwgrond, grasland, vee, gewassen, bomen, etc.). Deze
verbeteringen komen voornamelijk tot stand door kennisoverdracht binnen de doelgroep (“peer
learning”). Deze vorm van “onderwijs” is bijzonder effectief, en werd in Nederland al vroeg gebruikt
voor het invoeren van verbeteringen op het boerenbedrijf, zoals onderstaande briefkaart van 1923 laat
zien.
Verbetering van boerengemeenschappen door “leren van elkaar” is niet nieuw, zoals onderstaande
briefkaart van het Instituut voor Schriftelijk Landbouwonderwijs van 19 april 1923 laat zien.
(De kaart is gericht aan dhr. Jacob Wegman, veehouder in Muiderberg).

Op de kaart staat: “De school der ondervinding doet U met schade en schande wijs worden en als U dan
wijs is, is uw leven voorbij. Onze school leert U in korten tijd de ondervinding kennen van duizenden, die
voor U den landbouw en veeteelt beoefenden. WELKE DEZER TWEE SCHOLEN KIEST GIJ ?”.

Deze spreuk is een leidraad voor ons project „Leren van de Besten‟.
In projecten die kennisoverdracht beogen, wordt de mate waarin de doelstellingen worden behaald,
gerelateerd aan het aantal deelnemers aan cursussen, studiereizen, en andere activiteiten. Een
dergelijke manier van meten geeft misschien een goede indruk van de getrooste moeite en gedane
investering door het project, maar niet van het behalen van de eigenlijke doelstellingen.
In ons project ligt de nadruk vooral op de toepassing van allerlei innovaties en verbeteringen in de
praktijk van alledag. Om dit te bereiken gebruikt het project een aantal motiverende elementen. Het
meest opvallende zijn de wedstrijden, waaraan dorpen en families deelnamen en waarin wordt
bepaald wie het “beste boert” en het beste de vernieuwingen toepast.
Een eerste indicatie voor de mate waarin vernieuwingen zijn geïntroduceerd binnen de doelgroep, is
de deelname van de families aan de wedstrijden. Volgens de gehanteerde methode, is gedurende het
e
1 projectjaar een minimale deelname nodig van 15 tot 30% van de bevolking van de deelnemende
dorpen.
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Om een duurzaam resultaat te behalen, dient dit percentage in het tweede projectjaar te groeien tot
80% en zich het derde en vierde projectjaar op dat niveau te handhaven.
Voor wat betreft de „deelname doelstelling‟ is het project op een uitstekende manier van start gegaan:
in veel van de dorpen nam meer dan 60% van de bevolking deel aan de wedstrijden.
Aantal
deelnemende
Dorpen

District
Challabamba
Caicay
Ocongate
Acos
Total

14
12
8
10
44

Totaal aantal
families in de
deelnemende
dorpen
870
758
611
600
2,839

Aantal
deelnemende
families

%
deelname

Uitvoerende
Instantie

561
418
381
390
1,750

64%
55%
62%
36%
62%

DEXCEL
DEXCEL
DEXCEL
RUNAMAKI

“Deelname” werd gemeten aan de hand van het toepassen van een groot aantal innovaties, zoals het
bouwen van droge toiletten (latrines), het bouwen van afdaken voor het vee, het verbeteren van erf en
huis, het verbeteren of aanleggen van moestuinen, het bouwen van terrassen, het verbeteren van de
selectie en opslag van pootgoed en zaden, de aanschaf van stieren en rammen van een beter ras, het
castreren van stieren en rammen die ongeschikt zijn voor voortplanting, enz., enz..
Deze vernieuwingen vergroten het bezit, het kapitaal, van de deelnemende families, zoals andere
projecten die de Pachamama Raymi methode toepasten ook hebben laten zien (zie
http://www.pachamamaraymi.org/english/raymi-historia.html).
De deelname en vooruitgang werd gedurende het jaar meerdere malen gemeten door de juryleden,
e
vertegenwoordigers van de doelgroep die door de doelgroep worden gekozen. Gedurende het 1
projectjaar werden twee keer prijzen uitgereikt aan diegenen met de beste resultaten.
Het bereiken van de doelstellingen hangt niet alleen af van de deelname, maar uiteraard ook van de
„inhoud‟ van de innovaties. Die inhoud moet zodanig zijn samengesteld dat de families de innovaties
zelfstandig en met gebruik making van eigen middelen kunnen doorvoeren. Daarnaast resulteert het
mobiliseren van de eigen middelen van de doelgroep tot een veel lagere projectinvestering per lid van
de doelgroep en kan met een zelfde budget een veel grotere doelgroep worden „bediend‟.
De drie doelstellingen van het project zijn:
1) Het verbeteren van de conditie en het beheer van akkers- en weidegronden (duurzame
verbetering van het ecosysteem).
2) Het duurzaam verbeteren van de opbrengsten uit landbouw en veeteelt (meer voedsel, meer
inkomsten)
3) Het verbeteren van de gezondheid en het toekomstperspectief van zowel kinderen als
volwassenen (minder ondervoeding, betere hygiëne en betere huisvesting).
Samenvattend kan worden gesteld dat de doelgroep een veelbelovende start heeft gemaakt voor wat
betreft het realiseren van bovenstaande doelstellingen.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het nog te vroeg is om al te kunnen spreken van duurzame
veranderingen (sustainability). In veel gevallen is de schaal waarop de vernieuwingen worden
toegepast nog onvoldoende en is de aard van de toepassing soms nog te experimenteel.
e

Tijdens het 1 projectjaar zijn een aantal video‟s gemaakt die een goed beeld geven van de tot dusver
behaalde resultaten. De video‟s zijn te bekijken via
http://www.dexcel.org/english/publicaciones.html
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Ervan uitgaande dat een innovatie een verbetering is, dient aan twee voorwaarden te worden voldaan
om de geintroduceerde innovaties duurzaam te maken:
 Meer dan 50% van de bevolking dient de innovatie te hebben geintroduceerd.
 De innovatie dient gedurende twee tot drie jaar te zijn toegepast, zodat de mensen de
voordelen ervan goed hebben kunnen meemaken.
Aan de eerste voorwaarde is voor wat betreft een groot aantal innovaties voldaan, echter, op een
aantal thema‟s is nog te weinig voortgang geboekt. Uiteraard is aan de tweede voorwaarde in het
eerste projectjaar nog niet voldaan.
Doelstelling 1 en 2 zijn nauw verweven: de verbetering van het ecosysteem is de basis voor het
duurzaam verbeteren van de opbrengsten uit landbouw en veeteelt. Degradatie van natuurlijke
hulpbronnen (bodem, bodembedekking, gewassen, vee, bossen, etc.) is één van de belangrijkste
oorzaken van de extreme armoede van de boerengemeenschappen in de Peruaanse Andes. Op haar
beurt kunnen de oorzaken van die degradatie worden gevonden in de toename van de bevolking,
zonder dat dit gepaard ging met de technologische innovaties die nodig zijn voor een intensievere
landbouw en veeteelt.
Het overgrote deel van het projectgebied bestaat uit extreem gedegradeerd grasland. De productiviteit
van dat grasland is bijzonder laag, waardoor ook de productiviteit van de veestapel gering is.

Eextreme degradatie van gras en bodem in het district Ocongate.
Deze conditie is heel algemeen in de Andes.

Het herstel van die gedegradeerde graslanden is technisch gesproken eenvoudig en vergt weinig
investering. Wel is het zo dat het herstel op voldoende grote schaal dient te worden aangepakt en
daardoor hoge eisen stelt aan de organisatie binnen de dorpen.

Hersteld grasland rond het dorp Pachamachay in het district Challabamba.

De voorgaande foto toont een voorheen troosteloze grasvlakte. Aangemoedigd door het project
besloot de bevolking van Pachamachay om het beheer van haar gemeenschappelijke weidegronden
te veranderen om na slechts 6 maanden te kunnen constateren dat de hoeveelheid veevoer
dramatisch was toegenomen.
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Het herstel (reclamation) van grasland draagt in belangrijke mate bij aan de realisatie van zowel de
eerste doelstelling (de duurzame verbetering van het ecosysteem), als de tweede doelstelling (het
1
duurzaam verbeteren van de rurale economie). ( )
In de districten Challabamba, Caicay en Ocongate is tijdens het afgelopen jaar interessante
vooruitgang geboekt. Deze vooruitgang werd in detail bestudeerd in Ocongate, waar 4 van de 8
gemeenschappen, zij het op beperkte schaal, verbeterd weidebeheer hebben ingevoerd. Deze eerste
ervaringen gaven al in het eerste jaar een duidelijk zichtbare verbetering van de bodembedekking.
Deze verbeteringen in de drie genoemde districten zijn gebaseerd op de resultaten die een jaar eerder
waren geboekt in het district Challabamba. Een aantal boeren dat daar verbeterd weidebeheer binnen
hun dorpsgemeenschappen introduceerde en leidde, werd ingeschakeld om hun ervaringen in
Ocongate en Caicay te delen met hun collega‟s. Deze ontwikkeling trok de belangstelling van de
Landbouw Universiteit Wageningen (LUW), en wij mochten ons dan ook verheugen in het bezoek van
Dr. Aad Kessler, wetenschappelijk medewerker van de afdeling Erosiebestrijding. Inmiddels heeft
Ayolt Mansholt, student van dezelfde vakgroep, de veranderingen in het graslandbeheer gedurende
een aantal maanden bestudeerd.
Tegelijkertijd met het verbeteren van het weidebeheer, is het van belang dat het beheer van het vee
ook verbetert. Daarom heeft het project een aantal op zich eenvoudige maatregelen geïntroduceerd,
zoals het voorkomen van inteelt, het verwijderen van onproductieve vrouwtjes en ongeschikte
mannetjes en het bouwen van stallen en afdakjes.
Tussen de 40 en 60% van de families die schapen of koeien houden, hebben één of meer van deze
maatregelen genomen en kunnen constateren dat de productiviteit van de veehouderij met
e
onmiddellijke ingang verbeterde. De heer Nolte, die, aan het eind van het 1 projectjaar, de resultaten
in Ocongate, Caicay en Challabamba heeft geëvalueerd, constateerde dat het aantal schapen was
gedaald, maar dat hun conditie en productiviteit aanzienlijk waren verbeterd (zie bijlage 1).
Een aantal families in Challabamba en Caicay heeft geëxperimenteerd met het inkuilen van oogstafval
en gras.

Dieren die in een stal slapen produceren minimaal 30% meer dan dieren die buiten slapen.
Foto boven: de nieuwe stal van de Familie Carmen Quispe Huayta en Juan Ttito,
in het dorp Llullucha, District Ocongate
.Foto onder: een eenvoudig afdakje verbeterd de conditie van de koe en de groei van het kalf
(familie Silverio Calderon, in Laly, District Challabamba)

1

Deze, en soortgelijke beweringen in deze tekst zijn gebaseerd op een feasibility study uitgevoerd door Willem van
Immerzeel, c.s. voor het IFAD, ten behoeve van een project gericht op economisch en ecologisch herstel in de zuidelijke
Andes van Peru. Dit project kreeg later bekendheid onder de naam MARENASS. De details van de gebruikte simulaties
van ecologie, economie en beheersstrategieën werden een jaar later gepubliceerd door: Quiroz, R.A. et.al. 1995, Facing
the challenge of the Andean Zone: the role of modelling in developing sustainable management of natural resources. In:
Eco-Regional Approaches for sustainable Land use and Food Production. Systems approaches for sustainable
agricultural development. Proceedings of a symposium on eco-regional approaches in agricultural research. ISNAR, The
Hague. Editors: J.Bouma, et.al Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.
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Een andere maatregel die in belangrijke mate bijdraagt aan een duurzame verandering van het
ecosysteem is het inzaaien van braak liggende akkers met gras, de zgn. „productieve braak‟. Op dit
punt is echter nog geen noemenswaardige vooruitgang geboekt.
Na „productieve braak‟ is een beter management van mest de meest effectieve maatregel om de
e
opbrengst van gewassen te verbeteren. In het 1 projectjaar heeft ruim 7% van de families in de
dorpen van Challabamba en Ocongate, en 9% van die van Caicay op experimentele schaal humus en
compost geproduceerd en toegepast, alsook Biol, een uiterst effectieve bladbemester die uit lokaal
beschikbaar grondstoffen kan worden vervaardigd.
Een betere selectie en opslag van zaad en pootgoed vergroot de opbrengst van de gewassen. Tijdens
e
het 1 projectjaar heeft tussen 22 en 34% van de doelgroep deze eenvoudige maar uiterst effectieve
innovatie in haar dagelijkse praktijk geïntroduceerd.

Selectie en opslag van pootgoed (boven)

De familie Julian Arriaga (Cedros, Challabamba) wordt door juryleden beoordeeld
op de productie en toepassing van compost, humus en Biol.
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Het herstel van zwaar gedegradeerd grasland heeft vele positieve gevolgen. Eén daarvan is dat grote
oppervlakken weidegrond beschikbaar komen voor bosbouw. Het eerste jaar heeft op dit punt aan
aantal interessante ontwikkelingen laten zien:
 Een aantal families heeft ondubbelzinnig aangetoond dat in principe iedere familie zelfstandig
boompjes kan kweken.
 Het district Challabamba grenst aan het Manu National Park en heeft daardoor op sommige
plaatsen een enorme rijkdom aan planten en diersoorten. De deelnemende families hebben
hier dankbaar gebruik van gemaakt, en vermeerderen nu met succes enkele boomsoorten die
in Peru zeldzaam zijn geworden, zoals Cedro de Altura (Cedrela lilloi).

Aan het begin van de regentijd worden de zaailingen van veel boomsoorten
op de nog droge rivierbeddingen verzameld om thuis direct in het veld
te worden gepoot, of in een kweekbed te worden geplant

Hier worden „lambram‟ (elzen) gepoot, in het dorp Lambrampata

Nolte constateert in zijn evaluatie van het eerste jaar, dat de belangstelling van de families in de drie
districten voor het planten van bomen is toegenomen dankzij de studiereizen. In Ocongate is volgens
Nolte het aantal bomen dat de families hadden, door de nieuwe aanplant vervijfvoudigd, in het District
Challabamba is het aantal verdubbeld. In Caicay is de toename in dit eerste jaar 25%.
Tegelijkertijd is, door de verbetering op grote schaal van de kookplaatsen, het gebruik van brandhout
gedaald. Nolte berekent dat in het District Challabamba hierdoor de consumptie van brandhout met
ongeveer 60% is gedaald en in Caicay met ongeveer 80% (zie Bijlage). De verbeterde kookplaatsen
verlichten op deze manier ook het zware werk van houthakken en sprokkelen, een taak die veelal
door vrouwen en kinderen wordt verricht.
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Doelstelling 3 heeft betrekking op het verbeteren van de gezondheid en het toekomstperspectief van
zowel kinderen als volwassenen (minder ondervoeding, betere hygiëne en betere huisvesting).
De meest voorkomende ziekten in het projectgebied zijn longaandoeningen (bronco-pulmunary
diseases) en allerlei maag en darmaandoeningen die worden veroorzaakt door darmparasieten.
Algemeen wordt erkend dat het rookvrij maken van woonruimtes de belangrijkste maatregel is om het
e
voorkomen van longaandoeningen terug te dringen. Tijdens het 1 projectjaar zijn op dit vlak
indrukwekkende resultaten geboekt. Voor aanvang van het project was de kwaliteit van de rookafvoer
e
in verreweg de meeste gevallen absoluut onvoldoende. Aan het eind van het 1 projectjaar beschikt
20 – 27% van de bevolking van Caicay, Challabamba en Ocongate over een kookplaats waarvan de
rookafvoer als „goed‟ of „uitstekend‟ werd beoordeeld. Van 40% van de kookplaatsen is de rookafvoer
verbeterd tot „redelijk‟.
Het project voorziet niet in de benodigde materialen, noch in een ontwerp van een goede kookplaats.
De eisen die het project via het wedstrijdreglement stelt zijn: een rookvrije keuken en een lagere
consumptie van brandstoffen. De inventiviteit van de bevolking heeft verschillende goede oplossingen
opgeleverd. En de beste oplossingen verspreiden zich als een lopend vuurtje.

Het dakkapelletje is de traditionele manier om rook te laten ontsnappen.
De buizen van blik en plastic naast de muur en op het dak
zijn experimenten. (Huayllabamba, Ocongate).

Een gerenoveerde keuken met schoorsteen. De zwartgeblakerde muren zijn
aangesmeerd met klei. Patapallpa, Ocongate (boven).
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Ter vergelijking, een traditionele keuken, zoals in de Andes gebruikelijk is
Hoe zwart zullen de longen zijn van de van vrouwen en
kinderen die vele uren in deze omgeving moeten doorbrengen?

Voor het terugdringen van darmparasieten is een combinatie van maatregelen nodig: het bouwen van
droge toiletten (latrines), het verbeteren van de orde en hygiene in het huis en op het erf, en het
verbeteren van het onderhoud en de chlorering van de drinkwatersystemen. Deze maatregelen
werden met groot enthousiasme door de bevolking uitgevoerd, met eigen middelen, met als enige
ondersteuning de oriëntering door ons personeel van een beperkt aantal families.
Voor het eerst in hun leven beschikt ongeveerd de helft van alle families over een door henzelf
gebouwd toilet. De kwaliteit van de constructie en het onderhoud van die toiletten werd in 20 tot 29%
van de gevallen beoordeeld als „uitstekend‟ of „goed‟. Is het project daarmee voor wat betreft dit
onderdeel geslaagd? Nee, dat zeker niet. Immers, een belangrijk deel van de families beschikt nu
weliswaar over een latrine, maar onderhouden en gebruiken die nog vaak in onvoldoende mate. Maar
de verbetering die op dit vlak in 1 jaar is bereikt is toch indrukwekkend.

Het droge toilet van de familie Abel Jamancay (Chimor, Challabamba).
Let op de tekening over heden en toekomst.

De orde in en om het huis werd gestimuleerd, wat in beeld wordt gebracht door de foto op de
volgende pagina.
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Een slaapkamer van de familie Francisca en Anacleto Calderón Quispe
(Lali, Challabamba). Let ook op de stenen vloer en geverfde muren.

Het aanleggen van nieuwe of het verbeteren van bestaande moestuintjes en het verbeteren van de
klein-veeproductie zijn belangrijke maatregelen om de voedselhoeveelheid en variatie te verbeteren.
De gemiddelde kwaliteit en opbrengst van de moestuintjes is aanmerkelijk toegenomen. Aan het eind
e
van het 1 projectjaar werd de kwaliteit van de moestuintjes van 17 tot 19% van de families van de
deelnemende dorpen als „uitstekend‟ of „goed‟ beoordeeld.
Het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen en volwassenen is een belangrijk
onderdeel van de derde doelstelling. Het project motiveert haar doelgroep om na te denken over hun
e
toekomst. Het overgrote deel van de doelgroep ging tijdens het 1 projectjaar met veel enthousiasme
in op de uitnodiging om een muurtekening te maken met als thema „heden en toekomst‟.
Onderstaande foto toont een mooi voorbeeld en is genomen in het dorp Chimor in het district
Challabamba.

Jan Oleksy, een toerist uit Polen, bezocht een aantal dorpen waar DEXCEL-Peru sinds 2006 werkt.
Hij was zeer onder de indruk en vatte zijn beleving als volgt samen “Ik weet wat armoede is. Ik heb het
zelf meegemaakt in Polen. Je hebt geen hoop op betere tijden. Maar deze mensen hebben hoop, ze
zien hun toekomst voor zich, en ze werken hard en investeren in hun toekost met hun eigen werk.
Daarom zijn die mensen niet arm meer, en dat is dankzij het project.”.
Vanaf december 2008 stelt Oleksy jaarlijks US$ 12.000 ter beschikking zodat de Pacha Mama Raymi
methode nu ook kan worden toegepast in 2 nieuwe dorpen in het District Ocongate.
De activiteiten
Het project heeft volgens plan de activiteiten uitgevoerd, die nodig zijn voor de verspreiding en adoptie
van de geintroduceerde innovaties:
 In elk van de deelnemende districten zijn 2 wedstrijden georganiseerd tussen families en
tussen dorpsgemeenschappen.
 Kennisuitwisselingen middels studiereizen, workshops, en middels het contracteren van
boeren die op één of ander terrein uitblinken. Gedurende het jaar werden er per maand
gemiddeld 3 a 4 kennisuitwisselingen georganiseerd. De thema‟s kwamen meestal voort uit
de permanente projectevaluaties.
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Het vervaardigen en verspreiden van folders en ander materiaal ter ondersteuning van de
kennisuitwisseling.

Uitwisseling met boeren uit Urubamba. De bezoekers komen uit Challabamba.
Kennisuitwisselingsactiviteiten van het eerste kwartaal
Deelnemers
District waar
deelnemers
Aantal
vandaan
deelnemers
komen
37 Jury-leden en
Challabamba
andere
deelnemers
40 Jury-leden en
Challabamba
Eerste hulp
vrijwilligers
37 Jury-leden en
Challabamba
anderen
32 Jury-leden en
Challabamba
Eerste hulp
vrijwilligers
14 Personeel en
Challabamba
“talentos”
Ocongate

41 Jury-leden en
anderen
19 Jury-leden en
Eerste hulp
vrijwilligers
39 Jury-leden en
Eerste hulp
vrijwilligers

Soort activiteit
Specialist

Bezochte plaats

Datum

Themas

Studiereis

Jabón Mayo

10-12 de
Octubre

Verbeterde kookplaats, visteelt,
commerciële activiteiten, etc.

Workshop e
intercambio
Verpleegster

Comunidad de Chimor,
Challabamba

18 de noviembre

Preventieve gezondheidszorg,
nutritionele status

Workshop

Comunidad de Chimor,
Challabamba

4 de noviembre

Visteelt

Workshop
Cipriano
Arando

Comunidad de Lali,
Challabamba

27, 28, 29 de
diciembre

Alle wedstrijdthemas

Comunidad de Chimor,
Challabamba
CC de Challabamba,
Centro de ovinos
Urubamba, Piscigranjas
Ichiu en Urubamba

3,4,5 januari
2008

Alle wedstrijdthemas

27, 28 en 29 de
Noviembre del
2007

Alle wedstrijdthemas

Workshop

Studiereis

Workshop

Comunidad de Llullucha,
Ocongate

17 de Diciembre

Preventieve gezondheidszorg,
nutritionele status

Workshop

Comunidad de Patapallpa
Alta, Ocongate

09 de Enero
2008

Preventieve gezondheidszorg,
nutritionele status

Caicay

31 Jury-leden en
anderen

Studiereis

CC de Challabamba,
Centro de ovinos
Urubamba, Piscigranjas
Ichiu en Urubamba

10, 11 en 12 de
Noviembre del
2007

Alle wedstrijdthemas

Caicay

35 Jury-leden en
Eerste hulp
vrijwilligers

Workshop

Caicay

15 de diciembre

Preventieve gezondheidszorg,
nutritionele status

19 Personeel en
asistentes

Workshop

Cusco

14 en 15 de
diciembre

Jurering van de wedstrijd

27 Personeel en
asistentes

Workshop

Cusco

26 en 27 de
enero

Landbouw, veeteelt
Jurering van de wedstrijd

Ocongate

Ocongate

Challabamba,
Ocongate,
Caicay
Challabamba,
Ocongate,
Caicay
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Samenvattend kan worden gesteld dat het overgrote deel van de activiteiten zoals omschreven in
paragraaf 3.1 van het projectplan, is uitgevoerd. Daarbij kan worden opgemerkt dat het project „Leren
van de Besten‟ een wezenlijk andere benadering en aanpak hanteert dan een groot aantal van de
meer conventionele rurale hulpprojecten.
In veel gevallen is het personeel van meer conventionele projecten direct betrokken bij de
daadwerkelijke uitvoering van allerlei activiteiten. Ons project bouwt geen toiletten, legt geen
moestuinen aan, verbetert het weidebeheer niet. Deze en vele andere activiteiten worden door de
families zelf uitgevoerd, gebruik makend van hun eigen middelen. Participatie van de doelgroep is dus
waar het om draait.
Ook de kennisoverdracht is wezenlijk anders georganiseerd. Veel rurale hulpprojecten maken gebruik
van technici die hun kennis op de doelgroep overbrengen, wat wel wordt gezien als “top down”. Ons
project kenmerkt zich door horizontale kennisoverdracht. Ons project brengt boeren en boerinnen bij
elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren, en het stimuleert de mensen om vernieuwingen te
bedenken en om in hun eigen praktijk toe te passen wat ze bij anderen hebben gezien.
Ons project mobiliseert haar doelgroep om in hun eigen ontwikkeling te investeren.

3

Hieronder twee illustraties van deze andere aanpak.

Onze manier van uitvoering is wezenlijk anders

Op de foto is links het toilet te zien, zoals dat door een ander project werd gebouwd. Deze deelnemer aan ons project heeft het
hokje van blauw geverfde golfplaten vervangen door een eigen constructie van adobe (in de zon gedroogde blokken van
gecompacteerde grond). De voordelen van de nieuwe constructie? Groter, mooier en er is geen projectinvestering voor nodig.
Het golfplatentoilet heeft het andere project, inclusief personeels- en andere kosten, naar schatting zo‟n 300 euro gekost.
Het nieuwe toilet gebouwd op „onze manier‟ kost het project vrijwel niets, want de mensen doen het allemaal zelf, met eigen
middelen en materialen.
Wanneer we de volledige begroting van ons project op de conventionele manier zouden hebben besteed aan het plaatsen van
golfplaattoiletten, zouden er nu zo‟n 600 zijn gemaakt.
Door ons project hebben ruim 1,500 families een eigen toilet gebouwd, en dat in minder dan een jaar tijd. Daarnaast hebben de
deelnemende families en dorpsgemeenschappen nog veel en veel meer gedaan.

3

De methode Pachamama Raymi zelf, als “vervoermiddel” voor innovaties tussen boeren en dorpen, wordt beschreven
in het boek “Poverty, How to accelerate change”, dat beschikbaar is op: www.dexcel.org/pdf/Capacity-Development.pdf.
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Onze manier van uitvoering is wezenlijk anders

Roterend beweiden is de belangrijkste maatregel om grasland te herstellen. De dagelijkse beslissing waar de beesten naar toe
gaan dient gecoördineerd te worden, de besluiten moeten worden gecontroleerd en sancties dienen te worden opgelegd aan
overtreders.
Voor een traditioneel project zijn dit soort veranderingen niet of nauwelijks door te voeren.
In de districten Challabamba, Caicay en Ocongate zijn tijdens het 1e projectjaar interessante ervaringen op gedaan, waarbij de
bodembedekking duidelijk is verbeterd.

Knelpunten betreffende de uitvoering van het project in het buitenland
a) RUNAMAKI voldeed niet aan de verwachtingen
Al na een paar maanden bleek dat de resultaten in Acos, waar Runamaki de uitvoering van het project
voor haar rekening nam, achterbleven bij de resultaten in de districten Caicay, Challabamba en
Ocongate, waar de uitvoering werd verzorgd door DEXCEL-Peru.
Uit gesprekken met Runamaki bleek overduidelijk dat deze conventionele NGO, hoewel van goede
wil, grote moeite had met het op juiste wijze hanteren van de Pacha Mama Raymi methode.
Herhaalde malen is Runamaki door de Stichting Leren van Elkaaar uitgenodigd om bij DEXCEL-Peru,
de bedenkers van de Pacha Mama Raymi methode, in de leer te gaan. Aan die uitnodigingen is door
Runamaki in onvoldoende mate gehoor gegeven.
Op grond van dit gegeven en het feit dat de resultaten in Acos steeds verder achterbleven bij die in de
overige districten is besloten om de samenwerking met Runamaki te beëindigen en de uitvoering van
het project in Acos te stoppen.
b) 3 van de 4 lokale overheden kwamen hun toezegging voor wat betreft hun financiële
bijdrage niet geheel na.
Voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van het project werd met elk van de besturen van de
4 deelnemende districten overeengekomen dat zij 7.000 euro zouden bijdragen aan de kosten van
e
uitvoering van het 1 projectjaar.
Zoals blijkt uit de financiele verantwoording (zie hoofdstuk C) heeft alleen het district Acos haar
toezegging waargemaakt. De lokale overheden van Caicay, Challabamba en Ocongate maakten hun
e
beloften niet geheel waar en daardoor miste het project tijdens het 1 projectjaar ruim 6.500 euro aan
inkomsten.
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De belangrijkste oorzaak voor het achterblijven is dat er door DEXCEL-Peru onvoldoende aandacht is
besteed aan het „innen‟ van de bijdragen van de lokale overheden.
Met elk van de lokale overheden is oveeengekomen dat zij 10.000 euro zullen bijdragen aan de
e
kosten van uitvoering van het 2 projectjaar. Verder is er met elk van de lokale overheden afgesproken
dat deze bijdrage zal worden verhoogd met het deel van de bijdrage dat in het eerst jaar niet werd
voldaan.
e

DEXCEL-Peru heeft toegezegd om in het 2 projectjaar meer aandacht te besteden aan het „innen‟
van deze bijdragen.
c) Het budget was te krap.
e

De projectorganisatie is tot de conclusie gekomen dat het budget voor het 1 projectjaar te krap was.
Een paar voorbeelden:
a) er was te weinig geld beschikbaar voor prijzen. Met name op belangrijk thema‟s, zoals
graslandbeheer, is er daardoor minder vooruitgang geboekt dan mogelijk was geweest.
b) er was te weinig geld beschikbaar voor foldermateriaal. Een goed voorbeeld is de folder die is
geschreven door Cipriano Arando, een boer uit Abancay. Al snel bleek dat die folder door onze
doelgroep als een zeer welkome en vaak geraadpleegde bron van kennis werd gezien. Echter,
doordat de folder 1 euro per stuk kost, is de distributie nog te beperkt geweest.
c) ons projectpersoneel legt de voortgang van het project vast in foto‟s. Een deel van die foto‟s staan
op www.millennium-champ.org. Echter, de organisatie van de enorme hoeveelheid materiaal is nog
e
onder de maat omdat hiervoor tijdens het 1 jaar geen geld beschikbaar was.
En de budgetkrapte deed zich nog meer voelen nadat de projectorganisatie door de juryraad van
Challabamba werd „gedwongen‟ om het werkgebied van het project met 2 dorpen uit te breiden.
Wat was namelijk het geval?
3

De juryraad van het district Challabamba besloot na rijp beraad dat het dorp Pachamachay niet mee
mocht doen met de wedstrijd die begin 2008 van start ging, omdat de bevolking tijdens de voorgaande
wedstrijd te weinig gepresteerd zou hebben.
De juryraad nodigde vervolgens twee nieuwe dorpen uit (Cedros en Parobamba), om in een
onderlinge wedstrijd uit te maken wie de plaats van Pachamachay in zou nemen en in het vervolg mee
zou mogen doen aan de projectwedstrijden.
Dat lieten de families van Cedros en Parobamba zich geen twee keer zeggen en beide dorpen
boekten geweldige resultaten. Parabambo won de „toelatingswedstrijd‟, maar de marge was klein.
En de bevolking van Pachamachay? Die besloten alsnog te laten zien waartoe ze in staat was!!
Het netto resultaat? Parobamba en Cedros maken nu beide deel uit van het project „Leren van de
Besten‟ en de beslissing om Pachamachay uit te sluiten is herroepen.
e

Inmiddels is besloten om tijdens de uitvoering van het 2 projectjaar een ruimer budget te hanteren.
e
De uitgaven tijdens het 1 projectjaar bedroegen ongeveer 10 euro per lid van de doelgroep, voor wat
e
betreft het 2 projectjaar zijn de uitgaven begroot op 12,50 euro per lid van de doelgroep.
d) het dorp Callanga maakt onderdeel uit van Manu National Park
Het dorp Callanga ligt binnen de grenzen van het Manu National Park. Dit betekent dat er een
veelvoud van beperkingen zijn. Zo mogen mensen geen bomen kappen en moeten zij hun extensieve
landbouw beperken tot hele kleine akkertjes. Vanaf de weg is het 17 uur lopen tot eerste huizen van
Callanga. Onderweg is er een controle post waar ons personeel, na 8 uur lopen regelmatig wordt
3

Elk dorp kiest twee juryleden, die ook optreden als vertegenwoordigers voor hun dorp voor de organisatie van de
wedstrijd. De groep juryleden kiest een “Juryraad” uit heer midden.
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tegengehouden en teruggestuurd. Ook de juryleden werden in eerste instantie niet toegelaten. De
onderhandelingen met de parkauthoritieten verlopen tot nu toe stroef.
De mensen van Callanga behoren tot de allerarmsten van het hele werkgebied en dat is de reden dat
we toch doorgaan met Callanga.

De bevolking van Callanga behoort tot de allerarmste van het werkgebied

De school van Callanga

Wijze van evaluatie


e

Tijdens het 1 projectjaar zijn 2 wedstrijden georganiseerd, die elk ongeveer 6 maanden in
beslag namen. Aan het eind van die wedstrijden zijn de resultaten geëvalueerd door
vertegenwoordigers van de doelgroep (de juryleden) op basis van de wedstrijdcriteria. Elk
e
deelnemend dorp en elke deelnemende familie is tijdens het 1 projectjaar dus twee maal
bezocht en geïnterviewd door 2 speciaal hiervoor opgeleide juryleden. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat het regelmatig voorkomt dat families te kennen geven dat ze niet willen worden
beoordeeld, bijvoorbeeld omdat ze er van uitgaan dat ze toch niet voor een prijs in
aanmerking zullen komen. Dit laatste betekent dat lang niet iedere deelnemer wordt
beoordeeld en niet alle resultaten worden geregistreerd op de juryformulieren.
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Het projectteam heeft de voortgang van het project continue gevolgd en geëvalueerd. Daarbij
stelde het zich steeds de volgende vragen:
o Worden de activiteiten op zodanige wijze uitgevoerd dat mag worden verwacht dat de
doelstellingen worden gerealiseerd? En zo niet, wat zijn dan de meest aangewezen
maatregelen?
o Is de intensiteit van kennisuitwisseling voldoende?
o Zijn de geldprijzen hoog genoeg om families en gemeenschappen te motiveren tot
deelname aan de wedstrijden, tot het toepassen en verbeteren van nieuwe beheeren werkmethoden? Of zijn ze te hoog, zodat er eigenlijk meer gemeenschappen mee
zouden kunnen doen met het project?




In alle districten is een “nulmeting” verricht. Echter, de betrouwbaarheid van de gegevens laat
te wensen over. De bruikbaarheid ervan is daarom beperkt.
De projectmedewerkers hebben grote hoeveelheden foto‟s genomen. Een klein aantal van die
foto‟s staat op www.millennium-champ.org. De organisatie van de enorme hoeveelheid
materiaal is onder de maat.
In de periode augustus t/m oktober 2008 heeft Dr. Enrique Nolte het project geëvalueerd in de
districten Caicay, Challabamba en Ocongate. Zie de bijlage.

De permanente evaluaties leidden tot allerlei interessante ontwikkelingen. Zo bleek al vrij snel na de
start van het project dat er een enorme interesse was in het kweken van forellen, wat voor de lokale
overheden een reden was om aan meer aandacht aan dit thema te besteden. Zij leverden de visjes,
het project verzorgde de benodigde opleiding van de mensen.

María Puma uit het dorp Pachamachay bij haar nieuwe visvijver.

Wanneer het projectteam merkte dat aan bepaalde thema‟s of activiteiten niet of onvoldoende
aandacht werd besteed, werd, in goed overleg met de betrokkenen, besloten tot:
o extra kennisuitwisselingen, zoals bezoeken van boeren, woonachtig in of buiten het
werkgebied, die de desbetreffende activiteit wel beheersen en toepassen.
o het organiseren van themawedstrijden of
o het tussentijds toevoegen van prijzen
Duurzame aanpak
Wij zijn ervan overtuigd dat onze doelstellingen op een duurzame manier zullen worden gerealiseerd
door een combinatie van zelfwerkzaamheid, duurzaamheid en lokale inbedding.
e

De ervaringen van het 1 projectjaar tonen overduidelijk aan dat het project „Leren van de Besten‟
door de doelgroep wordt gezien als een unieke gelegenheid om haar kwaliteit van leven ingrijpend te
verbeteren: ruim 60% van de doelgroep nam actief en met veel enthousiasme deel aan de
wedstrijden. Dit hoge deelnemerspercentage zorgt ervoor dat de talloze innovaties en verbeteringen
zich als een „lopend vuurtje‟ door het werkgebied verspreiden.
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Het zijn de families zelf die alle activiteiten uitvoeren en zich daardoor nieuwe vaardigheden en
beheersmethoden eigen maken: van het bouwen van toiletten tot het verbeteren van kookplaatsen en
keukens, van het kweken van bomen tot het veranderen van de wijze waarop de weidegronden
worden begraasd. De aanleg van boomkwekerijen, de productie van humus en compost, het bouwen
van de onderkomens voor het vee enz., enz.
De deelnemers steken veel tijd, en soms zelfs hun schaarse geld, in het realiseren van de activiteiten.
En dat doen ze omdat ze er de zin van inzien.
Dat is de eerste garantie dat ‘Leren van de Besten’ duurzame resultaten zal genereren.
„Leren van de Besten‟ verspreidt heel veel kennis en vaardigheden, maar stelt, met uitzondering van
boomzaden (in die gebieden waar de boompopulatie bijna geheel verdwenen is), geen materialen of
wat dan ook ter beschikking. Doordat de nieuwe kennis en kunde op eigen kracht, zonder verdere
financiële en materiële hulp van buitenaf, met succes wordt toegepast, neemt het gevoel van
eigenwaarde en de daadkracht van de deelnemers enorm toe.
Dat is de tweede garantie dat ‘Leren van de Besten’ duurzame resultaten zal genereren.
„Leren van de Besten‟ is zeker niet het eerste Pacha Mama Raymi project. Niet alleen in Peru, maar
ook in Bolivia, Guatemala en Chili zijn Pacha Mama Raymi projecten uitgevoerd op kleine en op grote
schaal. De ervaring leert dat er, in geval van kleine, maar uiterst intensieve Pacha Mama Raymi
projecten, ongeveer 2 jaar nodig zijn om de veranderingen te laten beklijven. In geval van projecten
met 10 of meer gemeenschappen is de benodigde looptijd 3 tot 4 jaar.
Zoals bij alle projecten is er ook bij Pacha Mama Raymi projecten een terugval zodra de
projectorganisatie vertrekt. De ervaring leert dat die terugval in het meest ongunstige geval zo‟n 20%
bedraagt. Dit betekent dat er niets overblijft van een project dat met succes 20 van elke 100 families
heeft aangezet tot het toepassen van allerlei veranderingen.
Daarom zal het project „Leren van de Besten‟ haar activiteiten pas beëindigen wanneer ten minste
50% van de families de doelstellingen en eindresultaten van het project hebben gerealiseerd. Zelfs
wanneer de „terugval‟ na beëindigen van het project heel hoog is dan is er nog altijd zo‟n 30% van de
bevolking die de nieuwe aanpak en werkwijze blijft gebruiken. En, volgens de theorie van de sociale
wetenschappen, is 30% voldoende om er voor te zorgen dat de veranderingen zich snel en op eigen
kracht verspreiden naar de rest van de bevolking.
Doorgaan totdat ten minste 50% van de bevolking de nodige veranderingen heeft doorgevoerd
is de derde garantie dat ‘Leren van de Besten’ duurzame resultaten zal genereren.
De ervaring leert, dat, wanneer de Pacha Mama Raymi methodologie wordt toegepast, er hooguit 4
jaar voor nodig is om het zelfvertrouwen, het eigen initiatief en de daadkracht van de doelgroep
zodanig te vergroten, dat zij in staat is om, op eigen kracht en zonder verdere hulp van buitenaf, het
gebruik van haar hulpbronnen én de kwaliteit van haar leven verder te verbeteren. Wedstrijden zijn
dan niet meer nodig, omdat de doelgroep tegen die tijd een veel betere stimulans heeft ontdekt: de
ecologische, economische en sociale resultaten van haar eigen inspanningen.
En dan is er nog een vierde factor die bijdraagt aan de duurzaamheid van de resultaten: de mate van
lokale inbedding. De projectorganisatie streeft daarom naar een nauwe samenwerking met de
besturen van de deelnemende districten. In Peru hebben de districtsbesturen de wettelijke verplichting
om de sociaaleconomische ontwikkeling binnen hun jurisdictie te stimuleren. Het project wil de lokale
overheid in die taak steunen, maar niet vervangen. De samenwerking met burgemeesters, wethouders
en het overige personeel wordt steeds beter.
Het is nu (begin juli 2008, 10 maanden na de start) nog te vroeg om met zekerheid vast te stellen in
hoeverre „Leren van de Besten‟ er in zal slagen om het centrale thema van dit project, het „leren van
elkaar‟, een wezenlijk onderdeel te doen zijn van de aanpak van de betrokken lokale overheden. Maar
alle 4 lokale overheden geven al wel signalen af die in die richting wijzen.
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3.

De voorlichtings- en fondsenwervingsactiviteiten in Nederland

De daadwerkelijke uitvoering van het project „Leren van de Besten‟ is van start gegaan op 1
september 2007. De Stichting is ruim voor die datum begonnen met haar voorlichtings- en
fondsenwervingsactiviteiten.
In de periode augustus 2006 t/m augustus 2008 zijn de volgende activiteiten ontplooid:
Zoals blijkt uit Bijlage 1 zijn in totaal 72 presentaties gegeven (dan wel gesprekken
gevoerd) die zich vertaalden in een bijdrage. Deze 72 voorlichtingssessies hebben geresulteerd in
een totale bijdrage van ruim 186.000 euro.
Daarnaast zijn er naar schatting 40 presentaties gegeven (dan wel gesprekken
gevoerd) die zich niet vertaalden in een bijdrage.
Er zijn 2 Benefietdiners georganiseerd waaraan in totaal 113 personen deelnamen.
De totale netto opbrengst van deze Benefietdiners bedraagt ruim 6.900 euro
In april 2007 organiseerde basisschool de Meidoorn in Kerkdriel een Benefietloop
t.b.v. ons project. De opbrengst bedroeg ruim 2.400 euro.
In april 2008 was ons project het belangrijkste goede doel van de Bedrijvensportdag
die werd georganiseerd door de Westlandse Rotary‟s. Een geweldig evenement dat 37.000 euro
opleverde voor ons project
Zoals blijkt uit Bijlage 2 zijn in totaal 7 artikelen en 8 persberichten gepubliceerd.
Er zijn 2 Nieuwsbrieven verzonden aan het steeds verder in omvang toenemend
E-netwerk van de Stichting, dat pp dit moment ruim 300 e-mail adressen omvat.
- En last but not least: er is een promotievideo geproduceerd die in te zien in via
http://www.alpakita.com/video-lve/video.htm
Met de gerealiseerde activiteiten zijn naar schatting bereikt:
- ongeveer 50 bedrijven.
- ongeveer 800 particulieren.
- ongeveer 20 stichtingen.
e

Met uitzondering van een presentatie in Emmen (waardoor we actieve steun van Rudy 1 Kamerlid
Rabbinge verworven) en presentaties voor het onderwijsteam en de leerlingen van Basisschool de
Meidoorn in Kerkdriel, vonden de voorlichtingsactiviteiten plaats in het Westland en omgeving.
Er is geen aandacht geweest via radio en TV. Uit Bijlage 2 blijkt welke aandacht er is geweest in de
schriftelijke pers.
De belangrijkste les v.w.b. de fondsenwerving is dat de kans op een bijdrage sterkt toeneemt,
wanneer de Stichting, alvorens een kandidaat sponsor te benaderen, bij die kandidaat is
geïntroduceerd door een persoon die het vertrouwen geniet van die kandidaat.
Daarnaast is ons gebleken dat onze promotievideo ons op een relatief gemakkelijke manier in staat
stelt om potentiële sponsors en andere geïnteresseerde te infomeren. We zijn de NCDO dan ook zeer
erkentelijk voor haar financiële steun bij het tot stand komen van deze promotievideo.
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4.

Bestuurlijke voornemens en afsluitende opmerkingen

Wijzigingen en voornemens
Het bestuur heeft voor 2009 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd en voornemens in acht
genomen.
Allereerst heeft een directiewisseling plaatsgevonden: de heer Wim van Immerzeel zal per begin 2009
de taken van Piet Romein invullen.
Het bestuur is ontevreden over het presteren van partnerorganisatie Runamaki. De samenwerking met
Runamaki wordt dan ook ontbonden. Vanaf 2009 wordt samenwerking aangegaan met de vanuit
Dexcel-Peru nieuw opgerichte stichting Pacha Mama Raymi, welke als juridische en uitvoerende
partner zal opereren.
Het project zal in ieder geval worden voortgezet in de districten Caicay, Ocongate en Challabamba.
Het bestuur beraad zich er nog over of de activiteiten in Acos ook worden voortgezet. Reden hiervoor
zijn de slechte prestaties en resultaten van partnerorganisatie Runamaki. Afhankelijk van beschikbare
financiële middelen zal een nieuw project worden gestart het district Ccarhuayo, het armste in de
gehele regio.
Het beschikbare budget vanuit Nederland voor 2009 is in januari van dat jaar vastgesteld op tenminste
€150.000,-.
Afsluitende opmerkingen
Het eigen vermogen is vrij besteedbaar. In de statuten van de Stichting Leren van Elkaar zijn geen
bepalingen opgenomen met betrekking tot het vormen van reserves met een beperkte
bestedingsmogelijkheid .
Bij ontbinding van de Stichting wordt een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de Stichting, dan wel uitgekeerd aan een andere liefdadige instelling,
zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
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