Vraag van het bestuur: kunt u een uitgavenspecificatie geven van het bedrag van
$ 1872?
Met het saldo van de gift in 2007 (voor de renovatie van het schoolgebouw) ten
bedrag van $ 1872 heeft de schooldirecteur Richar een nieuw project opgezet: het
hele bedrag werd geïnvesteerd in het fokken van cavia’s.
Eerst werden er houten hokken gemaakt, afgezet met gaas.
Daarna werden cavia’s van prima kwaliteit ras gekocht, die gevoerd worden met
speciaal voer dat natuurlijke producten bevat.
Om te zorgen dat de cavia’s ’s nachts niet worden gestolen, is een jonge man in
dienst genomen die bij de dieren slaapt. Overdag maakt hij de kooien schoon,
verzamelt de uitwerpselen en voert ze bij met speciale grassen.
Waarom cavia’s?
Huama is een erg arm dorpje, men leeft van het weinige dat ze kunnen verbouwen.
De kinderen hebben allemaal een tekort aan proteïne, daarom.
Tegelijkertijd leren de kinderen om voor kleine dieren te zorgen, die zich overigens
net zo snel als konijnen voortplanten.
De kinderen worden zo in staat gesteld om jonkies mee naar huis te nemen, en daar
zelf te beginnen met fokken van de cavia’s.
De dieren die teveel zijn worden verkocht aan andere families in de gemeente en de
opbrengst vloeit terug in het project om voer en medicijnen voor de dieren te kopen.
Het doel is óók de kinderen te leren zaken te doen, ze te laten zien hoe je een klein
inkomen genereert voor jezelf.
Daarnaast zijn de cavia’s favoriet en populair eten bij de Peruvianen, en de dieren
bevatten een hoge kwaliteit aan voedingswaarde; er zal altijd markt voor zijn.
De uitwerpselen van de dieren worden verzameld en gebruikt als mest om
braakliggende grond en nieuw zaaigoed te voeden.
Het project is een daverend succes! Om dat succes voort te zetten vraagt Richar het
bestuur om het loon van de verzorger van de dieren ook gedurende de
zomermaanden, als de kinderen op vakantie zijn, te financieren.
Het gaat om een bedrag van $ 100 per maand.
Dit project leert de kinderen om te gaan met een belangrijke voedselbron; liever dan
voedsel voor de kinderen te kopen, leren ze hun eigen voedsel produceren.
Dank zij uw donatie is dit project een groot succes geworden in 2008, zal het weer
worden in 2009 en voor eeuwig!

