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Titel gezondheidsproject
“Vermindering van ondervoeding en bloedarmoede van kinderen jonger dan 5 jaar, Cusco - Peru”
Duur project
:
Periode uitvoering :
Begunstigden
:
Totale Begroting

:

3 jaar
01 april 2018 – 01 april 2021
350 ouders van het gezin en 350 kinderen jonger dan 05 jaar bij aanvang van het project
Gemeentebestuurders en 20 gezondheidspromotoren
€ 206.292,00 (3 jaar)

Begroting tweede jaar : € 68.707 (april 2019 – april 2020)

1.

PROJECT ACHTERGROND

Dit is het veertiende jaar dat Stichting Vilcabamba haar lokale zusterorganisatie CEDNA ondersteunt een gezondheidsproject uit te
voeren. Dit project betreft vermindering van ondervoeding en bloedarmoede onder kinderen in Peru.
Het project wordt voor het eerst voor 3 jaar uitgevoerd met dezelfde bevolkingsgroep en niet zoals voorheen voor 1 jaar.
Het doel van het project is om de voedingssituatie en bloedarmoede van een nieuwe groep kinderen (jonger dan 5 jaar) in de arme en
plattelandsgebieden van de gemeenschappen van het district San Jerónimo (provincie Cusco) te verbeteren. Het betreft 350 zeer arme
families waar ondervoeding, gebrekkige hygiëne, bloedarmoede en parasieten van de kinderen ernstige problemen vormen voor de
gezondheid van de familie en met name de kinderen.
Door middel van geïntegreerde activiteiten met publieke functionarissen en gezondheidspersoneel zal de kennis, praktijken,
vaardigheden, houding en gedrag worden bevorderd en versterkt voor een betere individuele- en gezinsgezondheid door
middel van mechanismen zoals bewustmaking, educatie en oriëntatie.
Sinds januari 2016 werkt CEDNA ter verbetering van chronische ondervoeding en bloedarmoede in samenwerking met de
gemeente San Jerónimo, de gezondheidsdienst en de gemeenschappen uit dit district en heeft bijgedragen aan positieve
resultaten ten behoeve van de bevolking.
In vergelijking met eerdere gezondheidsprojecten is dit een project niet alleen voor specifieke groepen zoals moeder en kind
maar wordt met het gehele gezin gewerkt.

PROBLEMATIEK
Chronische ondervoeding is de groeivertraging van kinderen onder de 5 jaar; dat wil zeggen dat het kind niet de verwachte
lengte van de leeftijd bereikt (volgens Unicef). Hoewel er inspanningen worden geleverd ter bestrijding van dit
gezondheidsprobleem zijn er nog regio's waarin veel werk dient te worden verricht.
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De bloedarmoede veroorzaakt door ijzertekort, dat vooral kinderen onder de 2 jaar zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare
leeftijd treft. Dit beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen, vermindert neuronale verbindingen, dat leidt tot onherstelbare schade
van kinderen.
Cijfers chronische ondervoeding en bloedarmoede in Peru
2016
Kinderen onder de 3 jaar

Chronische ondervoeding
* Peri-urbane gebieden
Bloedarmoede
* Platteland
* Stedelijk

Landelijk Landelijk

Regio
Cusco

aantal
396.000

%
13

%
20

681.000
202.000
479.000

44
53
40

54

District
San
Jerónimo
%
12
19
71

Afgeronde cijfers
Bron: Gezondheidsenquête – ENDES 2016 – Nationaal Bureau voor de Statistiek (INEI), OMS-informatiesysteem SIEN Peru
Deze indexen nemen toe in peri-urbane gebieden van het district San Jerónimo op de hellingen van de heuvels, waar gezinnen onvoldoende basis sanitaire
voorzieningen hebben, beperkte toegang tot een ziekteverzekering waar 18.5% van de kinderen chronische ondervoeding heeft.

Ander probleem is de afwezigheid van een gezonde woonomgeving voor de familie van de gemeenschap dat ziekten veroorzaakt
zoals diarree, (veroorzaakt door parasieten), voornamelijk als gevolg van onvoldoende voedselbehandeling, fecale besmetting van
drinkwater en gebrek aan adequate basisvoorzieningen en praktijken. Bovendien hebben de gezinnen beperkte toegang tot
mogelijkheden die ze in staat stelt hun vakkennis te verwerven of uit te breiden en zijn zij niet in staat voldoende inkomsten te
genereren voor hun basisbehoeften.
Deze problemen worden mede veroorzaakt door het opleidingsniveau van de moeder en de mate van armoede. Volgens Endes1
2010, beïnvloedt chronische ondervoeding aanzienlijk kinderen van ongeschoolde moeders. Een 59% van de kinderen van
ongeschoolde moeders hebben chronische ondervoeding, terwijl ten aanzien van de hoger opgeleiden 8.5% van de kinderen
chronische ondervoeding heeft.
Het niet hebben van toegang tot voedingsmiddelen als gevolg van gebrek aan financiële middelen is een van de belangrijkste
factoren waarom kinderen onder de 5 jaar lijden aan bloedarmoede en ondervoeding. In sommige gevallen worden zuigelingen slechts
eenmaal per dag gevoed. Men heeft vastgesteld dat hun voeding laag van eiwitgehalte is en dat er niet vijf keer wordt gegeten, zoals
aanbevolen door specialisten.
De moeders van het project leven in armoede, en zijn niet in staat om in hun basisbehoeften te voldoen niet alleen in termen van
fysieke overleving (voedsel, gezondheid, huisvesting), maar ook in termen van ontwikkeling: sociale integratie, werkgelegenheid,
ontwikkeling van vakkennis, beleid, identiteit, gevoel van verbondenheid, toegang tot het arbeidsproces enz. De begunstigden lijden
gemiddeld meer aan ziekten en gezondheidsproblemen. Gezondheid is een sleutel tot economische en sociale ontwikkelingsgroei van
de bevolking. Ziek zijn is zowel oorzaak als gevolg van armoede.

1

Endes (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar), is een Demografie en Gezinsgezondheidsenquête van het Nationaal instituut van de Statistiek (INEI)
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2.

DE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT

COMPONENT 1: OPGELEIDE GEZINNEN VERBETEREN VOEDING, VOEDSEL EN GEZONDHEIDSZORG VAN HUN KINDEREN ONDER
DE 5 JAAR
1.

Basisgegevens gezinnen

Er zijn 366 kinderen jonger dan 5 jaar geregistreerd, waarvan een totaal van 342 kinderen (98.4%) met actuele gegevens
betreffende gewichts-en lengtecontroles, bloedcontroles en persoonlijke gegevens. Het verzamelen van de gegevens is gedaan
in samenwerking met de gezondheidspromotors en personeel van het gezondheidscentrum van San Jerónimo.

GEMEENSCHAP
Nr
°
1
2
3
4
5
6
7

2.

Sucso Aucaylle
Suncco
Conchacalla / Usphabamba
Altivas Canas
Anden Anden
Pata Pata
Pillao Matao
Totaal

AANTAL
BEGUNSTIGDEN

GEZINNEN MET
GEACTUALISEERDE
GEGEVENS

142
26
23
54
53
20
48
366

135
26
23
48
51
19
40
342 (98.4%)

Bewustwordings workshops gericht op overheidsfunctionarissen, gezondheidspersoneel, gemeenschapsbesturen

In totaal zijn er 7 gemeenschappen die deelnemen aan het project. Er hebben vergaderingen plaatsgevonden met de besturen
van deze gemeenschappen waarin men geïnformeerd is over de huidige gezondheidssituatie van de kinderen, en de activiteiten
van de gezondheidspromotoren en gezondheidscomités van hun gemeenschap.
3.

Oprichting 6 gezondheidscomités met gemeenschapsbesturen (voorzitter, secretaris, penningmeester)

Er zijn 6 gezondheidscomités opgericht. Deze gezondheidscomités bestaan uit bestuursleden van iedere gemeenschap die zich
inzetten voor hun gemeenschap om de gezondheid van de kinderen uit hun gemeenschap te verbeteren. Verschillende
gezondheidspromotors zijn tevens bestuurslid en nemen deel aan de activiteiten van het comité. CEDNA geeft training en advies
aan deze comités met het doel hoe met hun gezondheidspromotors van het gezondheidsproject de doelstellingen van het
project te kunnen realiseren (vermindering van bloedarmoede en ondervoeding).
4

Werven en selecteren van gezondheidspromotors van elke gemeenschap volgens selectiecriteria

Er wordt op dit moment gewerkt met 20 gezondheidspromotors die door CEDNA zijn opgeleid in gezondheid en voeding. Zij
gegeven trainingen op het gebied van gezondheid en voeding aan de gezinnen van hun gemeenschap met kinderen jonger dan 5
jaar. Tevens leggen zij huisbezoeken af. De leiders zijn gekozen door hun besturen en door organisaties in het interventiegebied
zoals: Melkprogramma, Gezondheidscentrum, Educatieve organisaties.
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5.

Trainingsprogramma gezondheidspromotors betreffende stimulering van gezonde eet- en voedingspraktijken,
stimulering van gezonde huizen

Een voortgang van 75% betreffende de opleiding van gezondheidspromotors van het project in samenwerking met het
gezondheidscentrum. Het trainingsprogramma Gezondheid betreft het trainingsprogramma van het Ministerie van Gezondheid
voor het opleiden van gezondheidspromotors met een duur van 2 tot 6 maanden. Gedurende iedere trainingssessie is
trainingsmateriaal uitgereikt.
De behandelde thema´s: strategieën voor de bestrijding van bloedarmoede, huisbezoeken en CRED-gezondheidscontroles
(behandeling groeikaart), rol en functie van de gezondheidspromotor, uitgebalanceerde voeding, kindervoeding (5 regels
aanvullende voeding), het drinken van veilig water en de gezonde woning.
Er zijn nu 6 gecertificeerde promotors erkend door het gezondheidscentrum in San Jerónimo, die voldoen aan de vereiste voor
het afleggen van huisbezoeken en ontvangen van het Ministerie van Gezondheid een vergoeding van 7.00 soles (2 euro) per
bezoek van elk kindje behorende tot het gezondheidsproject.
6.

Registratie van gezinnen door gezondheidspromotors (elke promotor werkt met min. 15 families uit hun gemeenschap)

De gezondheidspromotoren hebben ieder een gemiddelde van 15 gezinnen met kinderen jonger dan 5 jaar tot hun
verantwoordelijkheid. Ze nodigen ze uit voor demonstratie sessies, leggen huisbezoeken af en doen controles betreffende de
consumptie van ijzerhoudende voeding (in het geval van kinderen met bloedarmoede), uitgebalanceerde voeding, gebruik van
een waterfilter, controle van het afleggen van bezoeken door het gezin met hun kind aan het gezondheidscentrum.

7.

Trainings workshops met demonstratiesessies over gezonde praktijken van voedsel en voeding

Een voortgang van 66.6% betreffende deze activiteit met de actieve deelname van de gezondheidspromotors. Hun uit te voeren
activiteiten zijn onderdeel voor het winnen van premies betreffende de onderlinge wedstrijden tussen gezondheidspromotors.
Gedurende de sessies was een deelname van 85 moeders in de maand juni, 167 in de maand juli, 203 in de maand augustus en
164 in de maand september.

8.

Huisbezoeken ter advisering door gezondheidspromotoren

Activiteit die iedere maand plaatsvindt. Iedere promotor heeft educatie materiaal beschikbaar zoals: Flipchart “Hoe voorkom in
bloedarmoede” en Flipchart “Aanvullende voeding” en verschillende folders. Tevens zijn de promotoren uitgerust met kleding en
rugzakje ter herkenning als gezondheidspromotor van hun gemeenschap. Gedurende het eerste halfjaar hebben 967
huisbezoeken plaatsgevonden met een gemiddelde duur van 30 minuten. Hiermee wordt een overgroot deel van de bevolking
bezocht met een actieve deelname van hun “eigen” promotoren van de betreffende gemeenschap.

9.

Behandeling met ferrosulfaat aan kinderen met bloedarmoede en parasieten

Een voortgang van 73% betreffende deze activiteit. Er is aan 73 kinderen ouder dan 3 jaar medicijnen uitgereikt, die niet onder
de gezondheidsverzekering van het Ministerie van Gezondheid vallen. Tijdens het verzamelen van de basisgegevens aan het
begin van het project zijn deze kinderen geïdentificeerd.
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10. Implementatie van 90 familietuinen in het open veld ter bevordering van de consumptie van groenten
Er hebben met verschillende organisaties APRODES (Peru) en Rijk Zwaan (Nederland) coördinaties plaatsgevonden voor de
donatie van groentenzaden. Er zijn op dit moment 30 gezinnen actief met de groentetuinen.

11. Monitoring en evaluatie van de deelnemende gezinnen door technisch team CEDNA (voornamelijk kinderen jonger dan
18 maanden met bloedarmoede)
Gemiddeld worden er maandelijks 16 bezoeken door het technisch team van CEDNA afgelegd. Dit betreft o.a. het afleggen van
huisbezoeken met gezondheidspromotors ter training en advisering. Maar ook huisbezoeken aan gezinnen met kinderen met
bloedarmoede en/of gezinnen die niet de noodzaak inzien betreffende medische behandeling en controles voor hun kinderen.
Deze gezinnen zijn geïdentificeerd door de gezondheidspromotors die het technisch team van CEDNA hiervan op de hoogte
stellen. Gedurende de huisbezoeken wordt de nodige informatie/oriëntatie verschaft betreffende de vastgestelde problematiek.
Van ieder bezoek worden door middel van een evaluatieformulier de gegevens bijgehouden.
12. Overlegvergadering van organisaties ter bevordering van de ontwikkeling van het kind en de voedselzekerheid
CEDNA neemt maandelijks deel aan de overlegvergadering van het netwerk van organisaties werkzaam op het gebied van
gezondheid in het district San Jerónimo. Een werkplan is samengesteld om gezamenlijk acties uit te voeren ter bestrijding van
bloedarmoede en ondervoeding.
13. Training deelnemers Gezondheidscomités van iedere gemeenschap (6 workshops)
Een voortgang van 100% van deze activiteit. Er hebben 6 training workshops plaatsgevonden.

14. Follow-up en monitoring van controle groei en -ontwikkeling / gewicht, lengte, vaccins en bloedarmoedescreening
De gezondheidscomités hebben een gezondheidscontrolesysteem geïmplementeerd. Dit betreft een banner met een lijst per
kind van hun gemeenschap die aan het project deelnemen. Hierop worden de laatste gezondheidsgegevens van het
gezondheidscentrum van controlebezoeken betreffende groei en ontwikkeling, bloedarmoede gegevens, voedingsgegevens van
het kind bijgehouden. De gezondheidspromotoren gebruiken deze informatie tijdens hun huisbezoeken aan de gezinnen. Tijdens
hun vergaderingen worden de gegevens geanalyseerd en waar nodig met de promotoren bekeken waar gezinnen zijn die extra
advisering/begeleiding nodig hebben ter verbetering van de gezondheidssituatie van hun kind.
15. Ontwikkeling nieuw opleidingsmateriaal voor gezondheidspromotors
De gezondheidspromotors hebben opleidingsmateriaal ontvangen dat wordt gebruikt tijdens huisbezoeken en workshops die ze
geven over gezondheid en voeding. Dit betreft materiaal over bloedarmoede, het wassen van de handen, de gezonde woning,
het gebruik van een waterfilter, het voorkomen van bloedarmoede, voeding.
16. Wedstrijden op het gebied van gezondheid en voeding
Er hebben wedstrijden plaatsgevonden tussen gezondheidscomités en gezondheidspromotors waarbij premies zijn uitgereikt
aan de winnende personen. Dit is ontwikkeld ter motivatie en erkenning van de werkzaamheden van de deelnemers aan het
project. Het gezondheidspersoneel heeft actief deelgenomen als jurylid voor het bepalen van de winnaars en de prijzen.
Kwalificatiecriteria van de gezondheidscomités: Uitvoeren van gezondheidsdiagnose ter controle van kinderen met
bloedarmoede en chronische ondervoeding, opstellen en uitvoeren van een werkplan in coördinatie met
gezondheidspromotoren en gezinnen in hun gemeenschap en gezondheidspersoneel die alle nodige informatie hebben
verstrekt.
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Kwalificatiecriteria voor gezondheidspromotors:: Deelname aan trainings workshops, huisbezoeken, kinderen hersteld van
bloedarmoede, deelname aan beurzen of campagnes, voorbereiding van demonstratiesessies, kinderen uit hun gezin met
bijgewerkte gegevens (gewichts- en lengte informatie, bloedarmoede) van het gezondheidscentrum.
De prijzen die aan de gezondheidscomités zijn uitgereikt betrof geldbedragen. Aan de winnende gezondheidspromotors zijn
voedselmanden uitgereikt met rijst, suiker, melk, olie en havermout.
COMPONENT 2: VERBETERING VAN DE HYGIËNE, SANITAIRE VOORZIENINGEN, GEZONDHEID EN TOEGANG TOT VEILIG WATER
VAN HET GEZIN
Implementatie waterfilters
In totaal zijn 100 waterfilters uitgereikt aan de gezinnen die deelnemen aan het project. Een donatie van 57 filters van de
Amerikaanse Stichting Help Peru en een donatie van 43 filters van Stichting Vilcabamba. De gezinnen die de waterfilters hebben
ontvangen voldoen aan selectiecriteria betreffende de mate van participatie en gezondheidssituatie van hun kinderen.
Tevens heeft onderhoud aan de waterfilters plaatsgevonden die vorig jaar zijn uitgereikt.
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3.

DOELSTELLINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN PROJECT

OMSCHRIJVING DOELSTELLING

DOELSTELLINGEN
INDICATOREN

DOELSTELLINGEN
RESULTATEN

OPMERKINGEN VOORTGANG
DERDE HALFJAAR

SPECIFIEKE DOELSTELLING: Bijdragen aan het verminderen van chronische ondervoeding en bloedarmoede van kinderen onder de 5 jaar van de regio Cusco.
Aan het einde van het project vermindering van chronische ondervoeding van kinderen onder de 5 jaar.

6%

Resultaat einde project

Aan het einde van het project vermindering van bloedarmoede.

40%

Resultaat einde project

RESULTAAT 1: Opgeleide gezinnen verbeteren voeding, voedsel en gezondheidszorg van hun kinderen onder de 5 jaar.
Gezinnen gebruiken uitgebalanceerde voeding voor hun kinderen jonger dan 5 jaar.

40% (350 = 140)

35% (350 = 121)

121 gezinnen gebruiken

Kinderen onder de 5 jaar hebben hun voedingssituatie verbeterd.

60% (350 = 210)

88% (350 = 308)

308 kinderen verbetering

Kinderen onder de 5 jaar hebben hun bloedarmoede verminderd.

40% (350 = 140)

60% (350 = 209)

209 kinderen vermindering

Gezinnen hebben groentetuinen voor voedselzekerheid.

60% (902 = 54)

27% (90 = 30)

30 gezinnen met groentetuinen

Zwangere vrouwen met gezondheidsverzekering.

70%

88% (8 = 7)

7 van 8 vrouwen hebben verz.

Promotieleiders opgeleid in gezondheid en voeding.

20

20

20 opgeleid

Gezinnen hebben gezondheidsverzekering SIS of andere gezondheidsverzekering

60% (350 = 210)

104% (350 = 365)

365 gezinnen hebben gez. Verz.

RESULTAAT 2: Verbetering van de hygiëne, sanitaire voorzieningen, gezondheid en toegang tot veilig water van het gezin.
Gezinnen passen aan het einde van het project goede hygiënepraktijken en voedselwerking toe.

60% (350 = 210)

Voortgang vierde halfjaar

Kinderen onder de 5 jaar hebben EDAS en parasieten verminderd.

30% (350 = 105)

Voortgang vierde halfjaar

Gezinnen met goede praktijken in persoonlijke hygiëne in hun woning en het milieu.

60% (350 = 210)

Voortgang vierde halfjaar

Gezinnen hebben goed beheer van afval en de verwerking hiervan.

60% (350 = 210)

Gezinnen hebben parasieten verminderd door middel van het gebruik van waterfilters.

100

Gezinnen gekwalificeerd als gezonde gezinnen.

60% (350 = 210)

Voortgang vierde halfjaar

Gezinnen organiseren hun huizen adequaat voor de ontwikkeling van hun kinderen jonger dan 5 jaar.

30%

Voortgang vierde halfjaar

2

Voortgang vierde halfjaar
28

28 gezinnen

Er zijn 90 gezinnen geïdentificeerd die ruimte hebben voor de implementatie van een groentetuin
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4.

BEGROTING EN UITGAVEN DERDE HALFJAAR

BEGROTING GEZONDHEIDSPROJECT IN EURO´S
(01 APR 2019 - 31 MAART 2020)

5.

BEGROTING
01 APR 2019 31 MRT 2020

UITGAVEN
01 APR 2019 30 SEP 2019

UITGAVEN
01 APR 2019 30 SEP 2019 %

SALDO
BEGROTING

SALDO
BEGROTING
%

RAPPORTAGE UITGAVEN (DERDE HALFJAAR)
01 APR 2018 – 30 SEPTEMBER 2019

€

68,707.00

€

25,244.00

37%

€

43,463.00

63%

TOTAAL

€

68,707.00

€

25,244.00

37%

€

43,463.00

63%

LESSEN EN CONCLUSIES

LESSEN
 De groei- en ontwikkelingscontroles mogen alleen in gezondheidsinstellingen worden uitgevoerd, zodat het kind meer
mogelijkheden heeft om toegang te krijgen tot uitgebreide zorg.
 Begeleiding en advisering met gezondheidspromotors tijdens de huisbezoeken.
 Professioneel ervaren projectpersoneel in gezondheid en voeding om de doelstellingen van het project te halen.
 Gezamenlijk organiseren van activiteiten van CEDNA met Gezondheidscentrum draagt bij aan het efficiënt bereiken van de
gestelde doelen in een korte tijd.

CONCLUSIES / RESULTATEN
 Er wordt gewerkt met 366 kinderen onder de 5 jaar in het interventiegebied.
 121 gezinnen van de doelstelling 140 consumeren uitgebalanceerde voeding. Een voortgang van 86%.
 Een verlaging van kinderen met bloedarmoede van 76% naar 40.48%. Een verlaging van 35.5%.
 Een verlaging van kinderen met chronische ondervoeding van 14.8% naar 11.9%. Een verlaging van 2.9%.
 54% van de kinderen heeft parasitaire ziekten. De gemeenschap Altiva Canas heeft het hoogste percentage parasieten,
gevolgd door de gemeenschap van Pata Pata / Anden Anden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de slechte kwaliteit
van het water dat ze consumeren.
 Er zijn 20 gezondheidspromotoren opgeleid.
 Er zijn 5 gezondheidscomités van gemeenschapsleiders actief voor de uitvoering van het project.
 342 van de 366 kinderen (93%) met bijgewerkte gegevens zoals CRED-gezondheidscontrole op basis van leeftijd,
bloedarmoedescreening, persoonlijke gegevens zoals exact adres, medische geschiedenis, ID en mobiele telefoon.
 Installatie van 100 filters in het interventiegebied.
 967 halfjaarlijkse afgelegde huisbezoeken door de gezondheidspromotoren. Een gemiddelde van 9 huisbezoeken per
promotor per maand.
000
BIJLAGE FOTO´S
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Foto: Opleiding aan gezondheidscomité (Bestuursleden gemeenschappen)

Foto´s: Implementatie volgsysteem gezondheid kinderen met gezondheidscomité van hun gemeenschap
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Foto´s: Opleiding aan gezondheidspromotoren
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Foto´s: Gezondheidspromotoren geven demonstratieve workshops aan hun groep moeders
in de gemeenschappen Anden Anden, Conchacalla, Sucsoaucaylle.
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Foto´s: Deelname CEDNA team aan vergaderingen van het gezondheidsnetwerk in het District San Jerónimo
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Foto: Uitreiking premies wedstrijden tussen gezondheidspromotoren

Foto: uitreiking waterfilters
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Foto: huisbezoek door coördinator gezondheidsproject

Foto: huisbezoek assistente project
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Foto´s: huisbezoeken door gezondheidspromotoren
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