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EINDRAPPORTAGE VAN HET 2E PROJECT ‘LEREN VAN DE BESTEN’ 
 

Samenvatting 
Het 2e project ‘Leren van de Besten is het meest succesvolle project dat de NGO Pachamama 
Raymi tot dusver heeft uitgevoerd.  
 
Vanaf het begin van het project nam in vrijwel alle dorpen meer dan 60% van de families 
deel aan de wedstrijden. Het wedstrijdelement motiveerde grote aantallen families om 
eigen tijd, arbeid en middelen te investeren in het leren-van-de-besten. Dit resulteerde in  
duurzame adoptie van een groot aantal innovaties in de eigen praktijk. Meer dan 50% van de 
doelgroep is nu zelfvoorzienend.  
 
En door te investeren in het fokken van cavia’s en de aanplant van fruit- en dennenbomen 
heeft een relevant deel van de doelgroep de basis gelegd voor een gezond jaarinkomen. En 
dat in gebieden die drie jaar geleden nog tot de armste van Peru behoorden. 
 

Mede op basis van de ervaringen van het 1e project ‘Leren van de Besten’, is de NGO 
Pachamama Raymi ervan overtuigd dat het eigen initiatief en de daadkracht van de 
doelgroep van het 2e project zodanig vergroot is, dat zij in staat is om op eigen kracht het 
gebruik van haar hulpbronnen én de kwaliteit van haar leven verder te verbeteren. 
Wedstrijden zijn niet meer nodig, omdat de doelgroep een veel betere stimulans heeft 
ontdekt: de ecologische, sociale en financiële gevolgen van haar eigen inspanningen. 

 
Quotes 

Om de eindresultaten van het 2e project in kaart te brengen hebben we gebruik gemaakt van 
de diensten van Enrique Nolte, een erkende en onafhankelijke adviseur voor rurale 
projecten. Enrique rapporteerde twee uitspraken die hem raakten.  
 
De ene is van een al wat oudere president van een van de deelnemende dorpen die 
verzuchtte: “Jammer dat ik niet eerder kennis heb gemaakt met de methode Pachamama 
Raymi, want dan had ik een totaal ander leven gehad….” 

 
De andere uitspraak is van een boer die door het project veel aandacht heeft besteed aan 
het verbeteren en op orde brengen van zijn huis en erf: “Nu leven we zoals de mensen in de 
grote stad!” 
 

Verder vertelde Enrique ons van een boerin die de studie van haar zoon betaalt van de 
inkomsten van de door haar opgezette cavia fokkerij. 
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Werkgebied, doelgroep en doelstellingen 
 
In deze rapportage worden de eindresultaten weergegeven van het 2e project ‘Leren van de 
Besten’, zoals die in november en december 2015 werden opgetekend door de NGO 
Pachamama Raymi.  
 

Het werkgebied van het 2e project ‘Leren van de Besten’ omvatte het gehele district Colcha, 
een deel van het district Lares en een deel van het district Pilpinto. In onderstaande tabel 
worden het werkgebied, de doelgroep en de perioden van uitvoering weergegeven.    
 

naam van het district 
aantal 
dorpen 

aantal 
families 

periode van uitvoering 

Colcha 7 417  september 2012 t/m augustus 2015 

Lares 10 439  september 2012 t/m februari 2015 

Pilpinto 4 217  september 2012 t/m augustus 2015 

Totaal 21 1073 

  
Door de uitvoering van het 2e project zijn 3 doelstellingen gerealiseerd:  

- het duurzaam verbeteren van de preventieve gezondheidszorg.  
(verbeteren van voeding, huisvesting en hygiëne) 

- het duurzaam herstel van het ecosysteem en het ontwikkelen van de economie.  
(aanleg van bossen, herstel van weidegronden, verbetering van opbrengsten uit 
veeteelt en akkerbouw) 

- het duurzaam versterken van de eigen cultuur en de sociale netwerken. 
(vormen van juryraden en kennisnetwerken) 

  

Door middel van wedstrijden, die elk zes tot negen maanden in beslag nemen, werd de 
doelgroep gemotiveerd om allerlei activiteiten uit te voeren, waardoor ze zich nieuwe 
vaardigheden en beheermethoden eigen maakte.  
 
Volgens de theorie van de sociale wetenschappen is een ‘kritische massa’ van 30% 
voldoende om er voor te zorgen dat de nieuwe vaardigheden en beheermethoden zich snel 
verspreiden naar het overgrote deel van de doelgroep. Om zeker te zijn van die kritische 
massa van 30%, werd het 2e project pas beëindigd nadat was vastgesteld dat meer dan 50% 
van de families de doelstellingen heeft gerealiseerd. Daardoor is de kritische massa van 30% 
gewaarborgd, zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat, van elke 100 families die zich de 
nieuwe gewoonten hebben eigen gemaakt, er 20 terugvallen in de oude gewoonten.  
 

Inkomsten 
Door het project zijn een aantal activiteiten geïntroduceerd die inkomen genereren. 
Hieronder worden de 3 belangrijkste gerapporteerd: het fokken van cavia’s, het telen van 
avocado’s en bosbouw.   
 
Het fokken van cavia’s voorziet inmiddels 30% van de doelgroep (320 van de 1.073 families) 
van een inkomen. Een relevante verbetering voor een doelgroep die, bij aanvang van het 
project, zelfs niet in staat was om zich afdoende te voeden. Het Peruaanse minimum 
jaarloon bedraagt ongeveer 10.000 Soles, de onderkant van de Peruaanse middenklasse 
heeft een inkomen van ongeveer 18.000 Soles.  
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In onderstaande tabellen is het aantal families dat het minimum jaarloon realiseert of op 
afzienbare termijn gaat realiseren aangegeven in geel en het aantal families dat op 
afzienbare termijn zal toetreden tot de Peruaanse middenklasse in groen.  
 

Inkomsten uit het fokken van cavia's (stand van zaken eind 2015) 

aantal 
families 

aantal 
vrouwtjes 

cavia's 

aantal 
verkochte 

cavia's 
per jaar 

netto 
winst per 

cavia 
(in Soles) 

inkomen 
per jaar 

per familie 
(in Soles) 

114 20 180 10.- 1,800.- 

92 50 450 10.- 4,500.- 

76 100 900 10.- 9,000.- 

25 150 1350 10.- 13,500.- 

13 200 1800 10.- 18,000.- 

320 
     

Wanneer deze doelgroep de doelgroepen van eerdere Pachamama Raymi projecten volgen, 
dan is dit nog maar het begin: andere families zullen het goede voorbeeld volgen en de 
hierboven genoemde families zullen de omvang van hun fokkerij uitbreiden.  
 

 
 
In het district Pilpinto beschikken 120 van de 217 families over land dat geschikt is voor de 
teelt van avocado’s. Tijdens de eerste maanden van 2015 plantte elk van die 120 families 60 
avocado boompjes. Onderstaande tabel geeft de inkomens ontwikkeling van deze eerste 
aanplant weer. De tabel is gebaseerd op de conservatieve schatting dat 45 van elke 60 
boompjes daadwerkelijk vrucht zal dragen. 
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Pilpinto: ontwikkeling van de inkomsten uit de eerste aanplant van avocado bomen 

aantal 
families 

aantal 
bomen 

per familie 
jaar 

oogst per boom  
per jaar 
(in kg) 

prijs per kg 
(in Soles) 

jaarinkomen 
per familie 
(in Soles) 

120 45 2015 0 n.v.t.  0 

120 45 2016 0 n.v.t.  0 

120 45 2017 0 n.v.t.  0 

120 45 2018 4 4, - 720, -  

120 45 2019 8 4, - 1.440, - 

120 45 2020 20 4, - 3.600, - 

120 45 2021 50 4, - 9.000,- 

120 45 2022 70 4, - 12.600, - 

120 45 2023 70 4, - 12.600, - 

 
In het district Colcha beschikken ongeveer 200 van de 417 families over land dat geschikt is 
voor de teelt van avocado’s. Tijdens de eerste maanden van 2015 plantten 115 families elk 
120 avocadoboompjes. Onderstaande tabel is gebaseerd op de conservatieve schatting dat 
90 van elke 120 boompjes daadwerkelijk vrucht zullen dragen.  
 

Colcha: ontwikkeling van de inkomsten uit de eerste aanplant van avocado bomen 

aantal 
families 

aantal 
bomen 

per familie 
jaar 

oogst per boom  
per jaar 
(in kg) 

prijs per kg 
(in Soles) 

jaarinkomen 
per familie 
(in Soles) 

115 90 2015 0 n.v.t.  0 

115 90 2016 0 n.v.t.  0 

115 90 2017 0 n.v.t.  0 

115 90 2018 4 4, - 1.440, - 

115 90 2019 8 4, - 2.880,-  

115 90 2020 20 4, - 7.200, - 

115 90 2021 50 4, - 18.000, - 

115 90 2022 70 4, - 25.200, - 

115 90 2023 70 4, - 25.200, - 

 
En ook hier pakt de doelgroep door: in afwachting van de eerste oogst van de eerste 
aanplant, worden in de eerste maanden van 2016 in Pilpinto 11.000 en in Colcha 1.800 
nieuwe avocadoboompjes uitgeplant.  Het klimaat van het district Lares is niet geschikt voor 
de teelt van avocado’s. Vandaar dat in Lares is geïnvesteerd in de teelt van appels, perziken 
en pruimen.   
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Gemotiveerd door het project, hebben 455 van de 1073 families in totaal 450 hectare 
dennen- bos aangeplant. Dit is een belangrijke investering in de toekomst: 60.000 Soles is 
een conservatieve schatting van de houtwaarde van 1 hectare volgroeid dennenbos. 
Onderstaande tabel geeft de onderverdeling weer van de toekomstige houtwaarde voor elk 
van de 455 families. 
 

aantal 
families 

aantal 
geplante 

dennenbomen 
(per familie) 

aantal 
hectare 

dennenbos 
(per familie) 

 

gemiddelde 
toekomstige  
houtwaarde  

(per familie in Soles) 

91 200 - 500 0,2 - 0,5 

 
21.000, - 

245 500 - 1000 0,5 - 1,0 

 
45.000, - 

77 1000 - 2000 1,0 - 2,0 

 
90.000, - 

30 2000 - 3000 2,0 - 3,0  

 
150.000, - 

12 3000 - 4000 3,0 - 4,0 

 
210.000, - 

455 
     

En ook hier pakt de doelgroep door: in de maanden januari en februari van 2016 zijn de 
193.000 boompjes uitgeplant, die het afgelopen jaar zijn opgekweekt in Colcha en Pilpinto.   
 

Activiteit gerealiseerd in 

  Pilpinto Colcha Lares 

Aantal dennen-, eucalyptus- en cederbomen dat in jan. en feb. 2016 is uitgeplant 20.000 173.000 n.b. 

Totaal aantal hectare bos dat is aangeplant 120 350 210 

Aantal hectare dennenbos dat is aangeplant 90 200 160 
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Rapportage op activiteiten niveau 
Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op een aselecte steekproef van 9% van de in de 
tabel op pagina 3 genoemde ‘aantallen families’.  
 
Doelstelling 1: het verbeteren van de preventieve gezondheidszorg 

(verbeteren van voeding, huisvesting en hygiëne) 
 

Activiteit 

gerealiseerd door 
(%age families) 

  Pilpinto Colcha Lares 

Voldoende cavia's fokken voor eigen eet 90 80 62 

Het hele jaar voldoende groenten en fruit verbouwen voor eigen eet 86 94 81 

Kwaliteit van de moestuin verbeteren, onder ander door:   
 

 
- compost te produceren en te gebruiken 90 50 52 

- biologische bladmest te produceren en toe te passen 33 54 52 

- biologische pesticides te produceren en toe te passen 14 31 29 

- de moestuin vrij te houden van onkruid 90 50 67 

Voldoende forellen kweken voor eigen eet 30 (1) 25 

Verbeteren van de huisvesting, onder andere door:   
 

 
- de kookplaats te verbeteren door een schoorsteen te plaatsen 100 98 90 

- binnen- en buitenmuren te stuken 93 92 86 

- bedden, stoelen, kasten en tafels te vervaardigen of te kopen 81 94 60 

- aparte slaapkamers voor dochters en zoons te bouwen 100 94 90 

Verbeteren van de hygiëne, onder ander door:     
 

- een toilet te bouwen en te gebruiken 100 99 95 

- het kleinvee te verwijderen uit het huis en van het erf 71 92 71 

- het keukengerei en de voedselvoorraad op te bergen in kasten of op rekken.  93 94 90 

- de gezinsleden regelmatig te ontwormen 86 83 81 

- het vuilnis te verzamelen in een kuil bij het huis of in het dorp 90 100 100 

Deelnemen aan gezondheidscampagnes van het Ministerie van Volksgezondheid 52 93 96 

Zich aansluiten bij de SIS, de Peruaanse ziektekostenverzekering 100 92 100 

(1) de omstandigheden in Colcha zijn niet geschikt voor het kweken van forellen  
 

 
 

Het overgrote deel van de families teelt voldoende groenten en fruit voor eigen eet, onder 
andere omdat men compost produceert en toepast en de moestuinen vrijhoudt van onkruid. 
De lage %ages voor de activiteiten ‘biologische bladmest produceren en toepassen’ en 
‘biologische pesticides produceren en toepassen’ laten zich verklaren doordat de doelgroep 
zich steeds meer toelegt op het fokken van cavia’s en daardoor minder aandacht besteed 
aan de traditionele teelten.  
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Het kweken van forellen slaat aan. In Lares werden eind december 2014 ongeveer 100.000 
forellen gekweekt, waarvan het merendeel in meertjes. Het kweken in meren is goedkoper 
omdat er geen visvoer hoeft te worden gekocht. Een nadeel van kweken in meren is dat de 
forellen gemakkelijker gestolen kunnen worden.  
Nadat de burgemeester van het district Pilpinto, tijdens een studiereis, een viskwekerij in het 
district Ocongate bezocht, besloot hij te investeren in een broedkamer waarin per jaar 
150.000 eitjes kunnen worden opgekweekt tot kweekvisjes.  
In het district Colcha, waar men altijd dacht dat forellen kweken er niet mogelijk was omdat 
het water er te warm zou zijn, toonden 4 families het tegendeel aan. Ook hier bekijkt het 
districtsbestuur hoe zij dit initiatief kan ondersteunen en helpen uitbouwen.  
 

 
 
Naast een zeer gezonde uitbreiding van het eigen menu, vormen de forellen een welkome 
bron van inkomsten. In het district Pilpinto worden verschillende prijzen gehanteerd: 10 
Soles per kg. voor de bewoners van het eigen dorp en 12 Soles per kg. voor de overige 
afnemers. In het district Lares is een visrestaurantje geopend naaste de thermale baden.  
 
Voor aanvang van het project werden er binnen het werkgebied geen forellen gekweekt.  
 

Bij aanvang van het project leefden vrijwel alle 1.073 families in huisjes die een groot deel 
van de dag vergeven waren van de bijtende, stinkende rook van de kookvuurtjes. Inmiddels 
ervaren bijna alle families de voordelen van de door henzelf gebouwde schoorstenen: een 
prettiger leefomgeving en minder chronische aandoeningen aan ogen en luchtwegen. En er 
is minder brandhout nodig, waardoor het zware vrouwenwerk van houthakken met zeker de 
helft is verminderd. 
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Doordat vrijwel alle families nu gebruik maken van door hen zelf gebouwde toiletten, is het 
aantal darminfecties enorm afgenomen. Het afval dat overal werd aangetroffen, wordt nu 
door vrijwel alle families in zelf gegraven afvalkuilen gedeponeerd. Het overgrote deel van 
de doelgroep heeft haar cavia’s en varkens in hokken ondergebracht. Door deze 
verbeteringen is de leefomgeving van de mensen, schoner, gezonder en aangenamer 
geworden. 
 

 
 

Voor aanvang van het project was er binnen de 3 districten nauwelijks aandacht voor 
preventieve gezondheidszorg. Inmiddels neemt het overgrote deel van de doelgroep deel 
aan de programma’s en campagnes, zoals die door het Ministerie van Volksgezondheid 
worden georganiseerd: inentingscampagnes, pre- en postnatale controles, regelmatige 
controle van lengte en gewicht van de kinderen (om ondervoeding te signaleren) en 
voorlichtingscampagnes waarin het belang van familieplanning onder de aandacht wordt 
gebracht. De lage deelname in het district Pilpinto wordt verklaard doordat de bevolking 
relatief oud is.   
 

Activiteit schaal van 1 tot 10 

  Pilpinto Colcha Lares 

De kwaliteit van onderhoud van het drinkwatersysteem en het periodiek chloreren van 
het drinkwater 

7 8 7 

De effectiviteit van het verbod op de verkoop van alcohol en het straffen van 
overtredingen 

8 7 8 

De effectiviteit van het registeren van familiegeweld en het bestraffen ervan door de 
dorpsraad.  

7 6 7 
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Doelstelling 2a: het herstel van het ecosysteem 
                           (aanleg van bossen, herstel van weidegronden)  
 

Een belangrijke oorzaak van de armoede in de rurale gebieden in de Andes van Peru is 
gelegen in de bestaande gewoontes van de overgrote meerderheid van de bevolking. 
Gewoontes die er voor zorgen dat de begroeiing steeds verder afneemt: bomen worden 
gekapt en niet aangeplant, weidegronden worden begraasd en krijgen niet de gelegenheid 
om zich te herstellen, gewassen worden verbouwd maar er wordt onvoldoende aandacht 
besteed aan het herstel van de bodemvruchtbaarheid. Deze gewoontes zijn honderden jaren 
oud en werden pas een probleem door de bevolkingsgroei van de afgelopen honderd jaar. 
 
Onderstaand schema laat zien hoe de begroeiing in de Andes langzaam maar zeker afnam en 
hoe, door erosie, de bodembedekking onvruchtbaar en steeds dunner werd. Dit proces heeft 
meer dan 90% van de Andes aangetast en gaat hand in hand met het steeds armer worden 
van de bevolking. De Andes is daarbij geen uitzondering: naar schatting 2/3 van het wereld 
landoppervlak bevindt zich in dezelfde negatieve spiraal van toenemende erosie en 
afnemende bodemvruchtbaarheid. 
 

 
De projecten ‘Leren van de Besten’ tonen aan dat het mogelijk is om deze negatieve spiraal, 
binnen drie jaar, te stoppen én om te keren door nieuwe gewoontes op brede schaal te 
introduceren: bomen planten, weidegronden de kans geven om zich te herstellen na 
begraasd te zijn (onder andere door het toepassen van rotatieve beweiding en door 
irrigatie), de vruchtbaarheid van akkers te herstellen (door ze een aantal jaren gras gemengd 
met klaver te laten produceren), etcetera. Deze maatregelen leiden tot herstel van het 
ecosysteem en een steeds verder toenemende welvaart van de doelgroep.  

 

Activiteit 

gerealiseerd door 
(%age dorpen) 

  Pilpinto Colcha Lares 

Irrigatie van de weidegronden verbeteren 90 80 60 

Rotatieve beweiding toepassen op de gemeenschappelijke weidegronden (1) 56 52 

(1) Pilpinto heeft geen weidegronden omdat de hellingen er te steil zijn.  
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Activiteit gerealiseerd in 

  Pilpinto Colcha Lares 

Aantal hectare Tara bomen dat is geplant 5 7 (1) 

         (1) het klimaat van Lares is niet geschikt voor de verbouw van Tara bomen  
 

 

Het klimaat van Colcha en Pillpinto is geschikt voor de teelt van Tara (Caesalpina spinosa), 
een teelt waarmee de lokale bevolking voor aanvang van het project nog geen enkele 
ervaring had. Wel kenden de mensen de boom want deze komt van nature in het gebied 
voor. Mensen plukken er de peulen van en verkopen die voor een heel goede prijs. Echter, er 
waren nog maar enkele bomen te vinden en niemand wist hoe deze te vermeerderen.  
Tijdens de 1e wedstrijd werd 140 hectare voorheen onproductief land ingezaaid met deze 
inheemse boomsoort. Bijna alle zaden kwamen op en groeiden goed, totdat de 
parasolmieren de boompjes ontdekten. Parasolmieren knippen jong blad aan stukken om er 
in hun nest een gist op te kweken. Vervolgens deed zich een lange, heel droge periode voor 
en dat betekende het einde van de eerste poging. Begin 2014 is gestart met het opkweken 
van Tara in boomkwekerijen, begin 2015 zijn de boompjes uitgeplant, voldoende groot om 
een droge periode te kunnen doorstaan en om aanvallen van de parasolmieren te kunnen 
overleven. 

Het potentieel van Tara is enorm: de uitgestrekte bergachtige delen van Pilpinto en Colcha 
zijn nu niet productief. Echter met de Tara aanplant kunnen deze gebieden drie jaar na 
aanplant een goed inkomen verschaffen: de peulen van de Tara zullen tegen aantrekkelijke 
prijzen worden verkocht en Tara bomen blijven tot 80 jaar lang productief.  

En ook hier is er volop ruimte voor uitbreiding.   
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Doelstelling 2b: het ontwikkelen van de economie  
                       (verbetering van opbrengsten uit veeteelt en akkerbouw)  

 

Activiteit 

gerealiseerd door 
(%age families) 

  Pilpinto Colcha Lares 

Verbeteren van het fokken van cavia's, onder andere door:   
 

 
- te investeren in betere mannetjes 67 61 62 

- inteelt te voorkomen door mannetjes en vrouwtjes te scheiden 76 50 57 

- een fokregister bij te houden 24 37 62 

- het hele jaar voor voldoende voedsel te zorgen 86 73 81 

Cavia’s verkopen 33 60 33 

Forellen verkopen comunal 0 28 

Verbeteren van de opbrengst uit veeteelt (koeien en schapen), onder andere door:    

 
 

- dieren, die ongeschikt zijn voor de voortplanting, te verkopen en dieren van een beter 
ras aan te kopen. 

76 60 75 

- de dieren 's nachts onder dak te houden 13 12 17 

- een fokregister bij te houden 33 6 75 

- de dieren vrij te houden van in- en externe parasieten 81 90 92 

- de dieren in te enten tegen veel voorkomende ziektes 90 91 92 

- rotatieve beweiding toe te passen op weidegronden in familiebezit 33 60 83 

- het hele jaar voor voldoende voedsel te zorgen door hooi en kuilvoer te produceren 86 60 80 

Verbeteren van de opbrengst uit de akkerbouwteelten, onder andere door:  
 

 
- zaad en pootgoed te selecteren en op een geschikte manier op te slaan 86 81 58 

- mest te verzamelen en te verwerken tot compost en humus 90 50 52 

- biologische bladmest te produceren en toe te passen 33 54 52 

- biologische pesticides te produceren en toe te passen 14 31 29 

- de teelten vrij te houden van onkruid 86 50 60 

 
Doordat het vee tijdens de koude nachten onder dak te houden, heeft het ’s nachts minder 
energie nodig om zich warm te houden, waardoor er meer energie beschikbaar is om vlees, 
melk, wol en nageslacht te produceren. Tussen nu en een paar jaar zullen de families die 
hebben geïnvesteerd in vee van een beter ras, hiervan de financiële vruchten plukken. 
 
Het selecteren en op de juiste manier opslaan van zaad en pootgoed wordt op brede schaal 
toegepast, net zoals het verzamelen van mest en oogstafval en het verwerken ervan tot 
compost en humus (waardoor de voedingswaarde van de mest sterk verbeterd).  
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Doelstelling 3: het versterken van de eigen cultuur en de sociale netwerken 
(vormen van juryraden en kennisnetwerken)  

 

Activiteit 

gerealiseerd door 
(%age families) 

  Pilpinto Colcha Lares 

Zich verder bekwamen in traditionele muziek, dans en textiele vormgeving 63 80 80 

Beschilderen van de muren van de woning 79 90 86 

In ere herstellen van het ritueel 'Pago a la Tierra' 62 87 52 

Deelname aan de meest recente wedstrijd 75 96 71 

 
 

 
 

Aantal deelnemers aan studiereizen  58 308 125 

 
 

 
 

Activiteit 

gerealiseerd door 
(%age dorpen) 

  Pilpinto Colcha Lares 

Installeren van een effectieve juryraad 100 100 100 

 
Het hoge %age aan de wedstrijden deelnemende families vormt de basis van het succes van 
de project ‘Leren van de Besten’. In Lares is een factor dat de families van het dorp 
Pampacorral minder tijd kunnen besteden aan het zich eigen maken van de innovaties, 
omdat een groot deel van de mannen werkzaam is als drager voor de toeristen die de Inca 
Trail naar Machu Picchu lopen.  
 
Minder gemakkelijk meetbaar, maar van groot belang voor het vormen van 
kennisnetwerken, is de mate van sociale interactie in en tussen de deelnemende dorpen. 
Door uitvoering van het 2e project ‘Leren van de Besten‘ is die interactie sterk toegenomen: 
vaker dan in het verleden gaan families bij elkaar op bezoek om ‘van de besten te leren’. 
Vertegenwoordigers van elk van de dorpen namen deel aan regionale- en interregionale 
studiereizen. Tijdens de feestelijke bijeenkomsten, waarmee elk van de ongeveer 6 maanden 
durende wedstrijdseries werden afgerond, werden nieuwe contacten aangeknoopt en oude 
contacten verstevigd.  
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Samenwerking met de districtsbesturen 
Van het begin tot het einde van het project, was de samenwerking met de districtsbesturen 
van Pilpinto en Colcha harmonieus en productief. Onder andere omdat de burgemeesters en 
wethouders deelnamen aan de studiereizen, is de samenwerking tussen de dorpen en hun 
districtsbesturen sterk verbeterd. Waar, vóór aanvang van het project, de burgers niet of 
nauwelijks participeerden in de beslissingen van de districtsbesturen over de investeringen 
in hun dorpen, vindt nu regelmatig overleg plaats tussen dorpsvertegenwoordigers en hun 
districtsbestuur.  
Ook in het district Lares was er een goede samenwerking met het districtsbestuur,  totdat, in 
februari 2015, de nieuw gekozen burgemeester besloot om de samenwerking met de NGO 
Pachamama Raymi en de andere in Lares werkzame hulporganisaties te beëindigen. Daarbij 
sprak hij de beschuldiging uit dat NGO Pachamama Raymi de verkiezingscampagne van zijn 
tegenstander had gesteund. Jammer genoeg komt het in Peru vaker voor dat nieuw gekozen 
bestuurders het werk van hun voorganger(s) proberen teniet te doen. Zo gaf de nieuwe 
burgemeester van Lares opdracht om tienduizenden boompjes-in-opkweek te dumpen in 
een ravijn.    

Samenwerking met andere instanties 
Cesar Sotomayor, de Peruaanse viceminister van Landbouw, is een fan van Pachamama 
Raymi. Het onder hem ressorterende hulpprogramma HAKU-WINAY maakt regelmatig 
gebruik van experts die in dienst zijn (of zijn geweest) van de NGO Pachamama Raymi om 
doelgroepen te leren om hun kookplaatsen aan te passen, cavia’s te fokken en/of hun 
weidegronden te verbeteren.  

 
Samen met het Peruaanse overheidsprogramma ‘JUNTOS’ motiveerde de projectorganisatie 
de doelgroep om deel te nemen aan campagnes zoals die door het Ministerie van 
Volksgezondheid worden georganiseerd: inentingscampagnes, pre- en postnatale controles, 
regelmatige controle van lengte en gewicht van de kinderen (om ondervoeding te 
signaleren) en voorlichtingscampagnes waarin het belang van familieplanning onder de 
aandacht wordt gebracht. Tevens werden er wedstrijden tussen de gezondheidsvrijwilligers 
van de deelnemende dorpen georganiseerd.  
 
Met CEDEP AYLLU werd gewerkt aan het versterken van de lokale organisaties. Samen met 
hen werd rotatieve beweiding georganiseerd en geïntroduceerd, en werden sancties voor 
overtreders ingevoerd. Deze samenwerking had een positief effect op de kwaliteit van de 
weidegronden en de nieuw aangeplante bossen en fruitboomgaarden.  
 
De Dirección Regional de Agricultura de Paruro (Paruro is de provincie waartoe de districten 
Colcha en Pillpinto behoren) doneerde rollen gaas voor de bescherming van de aanplant van 40 
hectare boompjes. De dorpen zorgen voor de palen en de installatie. 
 

Verbeterpunt voor de projectorganisatie 
Binnen de projectorganisatie zijn de coördinatoren verantwoordelijk voor de voortgang binnen 
‘hun’ district. Tot nu toe bepaalden de coördinatoren de volgorde waarin de verschillende 
innovaties in de dorpen van hun districten werden geïntroduceerd. En zo kwam, in het district 
Colcha, het thema ‘verbetering van de huisvesting en leefomgeving’ erg laat aan bod, omdat 
Toribio, de coördinator in kwestie, dit onderwerp nauwelijks relevant vond. Ook het kweken en 
uitplanten van avocado bomen kwam later dan gewenst op gang. De projectorganisatie heeft 
daarom besloten om de volgorde waarin de verschillende thema’s onder de aandacht worden 
gebracht, beter te structureren.   
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Begroting versus realisatie van het 3e projectjaar 
Het 3e (en laatste) projectjaar begon op 1 september 2014 en eindigde op 31 augustus 2015.  
 
Hieronder is de rapportage ‘begroting 3e projectjaar versus realisatie’ weergegeven.  

 

 
begroting begroting 

 

realisatie realisatie 

3e projectjaar 

bijdrage 
Leren 
van 

Elkaar 

bijdrage 
districts- 
besturen 

 

bijdrage 
Leren 
van 

Elkaar 

bijdrage 
districts- 
besturen 

      Uitgaven in Nederland € 11.800  € 0  
 

€ 7.375  € 0  

geldwerving en projectbegeleiding € 8.500  € 0  
 

€ 3.500  € 0  

beoordelingsverklaring jaarrekening € 2.500  € 0  
 

€ 3.025  € 0  

verzekeringen, website, diversen € 800  € 0  
 

€ 850  € 0  

 

  
    Veldpersoneel € 29.514  € 3.243  

 
€ 27.468  € 0 

salarissen € 24.324  € 3.243  
 

€ 23.838  € 0 

reis- en verblijfskosten € 5.189  € 0  
 

€ 3.630  € 0 

  
 

  
   Leren van Elkaar € 32.914  € 37.027  
 

€ 32.637  € 38.177 

regionale studiereizen € 3.243  € 5.405  
 

€ 581  € 866 

inter-regionale studiereizen € 6.216  € 7.297  
 

€ 7.537  € 0 

praktisch onderricht € 8.343  € 0  
 

€ 3.667  € 108 

studie materialen € 2.786  € 0  
 

€ 870  € 0 

salarissen boeren-experts € 4.865  € 24.324  
 

€ 14.269  € 37.203 

reis- en verblijfskosten boeren-experts € 7.459  € 0  
 

€ 5.713  € 0 

  
  

   Wedstrijden € 24.892  € 1.351  
 

€ 15.939  € 2.969 

geldprijzen € 18.378  € 0  
 

€ 11.672  € 992 

dagvergoeding juryleden € 4.216  € 0  
 

€ 2.096  € 0 

prijsuitreikingen € 2.297  € 1.351  
 

€ 2.171  € 1.977 

  
  

   Materialen en benodigdheden € 19.081  € 11.459  
 

€ 19.589  € 34.412 

Brandstof + onderhoud (motorfietsen) € 11.676  € 1.459  
 

€ 4.833  € 388 

zaad- en pootgoed € 5.405  € 9.189  
 

€ 13.964  € 33.757 

pootvis € 0  € 0  
 

€ 251  € 0 

veldkantoren € 2.000  € 811  
 

€ 541  € 268 

      Leasing € 29.334  € 0  
 

€ 23.580  € 0 

motorfietsen € 3.454  € 0  
 

€ 7.287  € 0 

kantoor € 2.108  € 0  
 

€ 1.873  € 0 

kantooruitrusting en gebruiksgoederen € 4.101  € 0  
 

€ 3.525  € 0 

kantoorpersoneel NGO Pachamama Raymi € 19.670  € 0  
 

€ 10.895  € 0 

 
    

   Supervisie, Monitoring en Evaluatie € 10.032  € 1.081  
 

€ 13.710  € 0 

salaris supervisor € 5.189  € 0  
 

€ 6.995  € 0 

reis en verblijfkosten supervisor € 822  € 0  
 

€ 0  € 0 

salaris externe evaluator € 973  € 0  
 

€ 4.325  € 0 

reis- en verblijfskosten externe evaluator € 822  € 0  
 

€ 1.257  € 0 

transport € 822  € 1.081  
 

€ 1.133  € 0 

Peruaanse beoordelingsverklaring jaarrekening € 1.405  € 0  
 

€ 0  € 0 

      Onvoorziene uitgaven € 7.080  € 0  
 

€ 5.742  € 0 
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Overhead € 7.784  € 0  
 

€ 8.920  € 0 

vergoeding projectleider € 7.784  € 0  
 

€ 8.920  € 0 

      subtotaal € 172.430 € 54.162 

 

€ 154.960 € 75.557 

      Totaal   € 226.592 

 

  € 230.517 

 


