
INLEEFREIS PERU

april 2011



ONZE GROTE BEDOELING

DUURZAAM reizen met respect voor mens en natuur op onze weg



� jongeren uit Peru en Vlaanderen samen brengen

� via gemeenschappelijke activiteiten elkaar beter 
leren kennen  / dus proeven van lokale kunst en 
cultuur

� samen biotuintjes aanleggen met de steun van 
Gardens of Life en Pirwalla Pirwa in Lima-Peru en 
al doende van elkaar lerenal doende van elkaar leren
MAAR OOK! Een steentje bijdragen aan andere 
lokale duurzame projecten van Manthoc, de 
weefgroep van  Paulina en YANAPANAKUSUN 

� Peru en vooral de stad Lima ontdekken alsook 
enkele prachtige  historische  sites en 
uitzonderlijke landschappen opzoeken in en rond 
Cusco



INLEEFTEAM

april 2010
Wie zijn we? 



Onze VLAG

april 2010
in rood en wit



Bekendmaking op onze speelplaats

april 2010
we haalden als “Gardeners of Life” de krant





Ons reisschema



In de eerste week leggen we tuintjes aan in Lima, gelegen  in de kustvlakte.
In de tweede week verkennen we projecten in de buurt van Cusco in de 
hoogvlakten van de Andes.



Week 1: Lima,  

hoofdstad van Peru 

stad van Peru

Stad vol contrasten



� stadsbezoek : heden en verleden opsnuiven 
samen met Peruaanse jongeren

� bezoek aan lagere school MANTHOC

activiteit met/voor werkende kinderen

� Handen uit de mouwen: aanleg tuintjes

� Kennismaking met leven in de buitenwijken 

� Nog te plannen activiteiten samen met 
Peruaanse jongeren



Week 2 :

We vliegen naar Cusco,
midden in de Andes



Als duurzame rugzaktoerist verkennen we de omgeving 



Ervaren we het leven in de Andesdorpen



Bezoek aan Machu 
Picchu, de oude Incastad



Gardens of Life – Het idee
• > 1 miljard mensen heeft honger
• honger =

geen creativiteit
geen toekomst

• idee: levenstuinen aanleggen
fysiek voedsel       creatie‐vermogen

toekomst veiliger

Projecten die we willen steunen 

april 2010
1. GARDENS OF LIFE



De zaden worden omwikkeld met leem- of 
kleihoudende grond, soms compost. 
Nadien worden ze in kuiltjes gelegd en 
krijgen ze zeer lokaal water toegediend 
waardoor de zaden vlot kiemen en wat 
vrijwel steeds een goede groei opleveren..

Met specifieke teeltmethodes

april 2010
1. zaadballen



Met specifieke teeltmethodes

010
2. permacultuur





Hierbij wordt de akker zo ingezaaid dat de ene plant van nut kan zijn bij 
de groei van andere vb. ziekten weg houden/ schaduw leveren/ na oogst 
compost leveren/…. Dus geen monocultuur meer van 1 gewas op 1 
perceeltje enz. maar meerdere gewassen door elkaar



Leerlingen uit Mol gaven ons het voorbeeld

april 2010
Niger 



Enkele jongeren uit Mol realiseren biotuintjes in Kara Kara in 
NIGER
Een vorig pilootproject van GARDENS of LIFE 



Onze werkplek: de wijk   “El Paraïso”





Lopende voorbereidingen in de wijk:
*nieuwe terraspercelen aanleggen= muurtjes opwerpen voor de stabiliteit
*de akkertjes steenvrij maken



Kleine terrasperceeltjes worden steenvrij gemaakt. Hier kan de aanleg 
starten.





Een inwoner van de buurt toont dat tuinieren wel degelijk resultaat heeft. Hij 
ondersteunt enthousiast het project.



Deze  organisatie realiseerde 
al heel wat opbouwwerk in de 
wijk El Paraïso: vorming rond 
hygiëne en gezondheid/ 
oprichten van een 
kleuterklasje om de eerste 
basisvaardigheden aan te 
leren

Projecten die we willen steunen 

april 2010
2. PIRWALLA PIRWA, werkzaam in El Paraiso te Lima



Projecten die we willen steunen 

april 2010
3. MANTHOC





MANTHOC, organisatie van/ voor en door werkende kinderen/jongeren.
In Peru zijn er naar schatting 2,5 miljoen werkende kinderen (6 – 16 j.) 
In MANTHOC leren de kinderen over hun rechten. Ze vinden er ontspanning, 
komen samen om over hun problemen te praten, zetten acties op touw. 

Het bakkersatelier is een belangrijk onderdeel van het leerproces: hygiëne, 
rekenen, samenwerken, taal, verantwoordelijkheidszin…



Projecten die we willen steunen 

april 2010
4. WEEFGROEP van Paulina



Zij halen hun inkomen uit de ambachtelijke weefkunst. De wol 
wordt met natuurlijke kleurstoffen geverfd. Er worden mooie 
handtassen enz. van gemaakt voor de wekelijkse markt. 



Projecten die we willen steunen 

april 2010
5. YANAPANAKUSUN



“YANAPANAKUSUN”  in het quechua,  de indiaanse taal, staat dit 
voor: “We komen samen vooruit”. 
Deze organisatie vangt jonge meisjes op die van het platteland 
kwamen om bij families in de stad als dienstmeisjes te werken. Ze 
worden soms slecht behandeld. In dit  tehuis kunnen ze dan terecht. 



Zicht over Cusco in de Andes, vanuit het opvanghuis voor werkende 
meisjes waar ook de inleefgroep zal logeren. We verkennen samen met 
hen de stad, gaan naar één van de dorpen op het platteland waar de 
meisjes vandaan komen.



Komende sponsoractiviteiten

april 20101. Actiedag van klas 6b op 16 november



Sponsoractiviteiten

april 2010
2. Wijnverkoop



Komende sponsoractiviteiten

april 2010
3. Valentijnswens op 12, 13 en 14 februari 2011



4. Wereldbeker voetbal 

in de loop van het 2de semester



Als we terug in België zijn :

april 2010
… komen we graag met ons verhaal weer tot bij u



Als we terug in België zijn :

april 2010
… komen we graag met ons verhaal weer tot bij u



� Wij weten dat we keihard zullen moeten werken 

en dat de confrontatie met de armoede ons 

overhoop zal gooien. Maar we zijn bereid om 

deze uitdaging aan te gaan. Wij beseffen dat 

inleven op dit moment in ons leven enorm 

verrijkend zal zijn...een stap die we moeten 

zetten.  zetten.  

Iedereen die meegaat doet dit op vrijwillige 

basis: reisonkosten, verblijfskosten, materialen,… 

betalen we zelf.

� Om de kosten van het hele project te helpen 

dekken vragen we graag jullie steun.



Wij hopen dat wij kunnen 

rekenen op UW steun!
Giette Hulsbosch

Charlotte Knapen
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Bruno Stragier

Ellen Van de Maele
Karlijn De Vocht

Evelien PeetersEvelien Peeters

Dieter Ooms

Paulien Vandereyt

Nele Hendrickx
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en hun begeleiders: Myriam Severijns en Katelijne Cartuyvels


