
Woord en Daad voert een innovatief project gericht op eerlijke 

kansen en inkomstenverbetering voor mensen in Sierra Leone. 

Drie Zeeuwse comités gaan hiervoor aan de slag!

SAMEN IN ACTIE 
VOOR BOEREN IN 

SIERRA LEONE!

HELPT U MEE OM DEZE BOEREN EEN EERLIJKE KANS TE GEVEN? 
HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! 

BETER BOEREN IN SIERRA LEONE
Van goed product tot eerlijke prijs!

Stichting Woord en Daad
Postbus 560 • 4200 AN  Gorinchem

T. 0183-611800
E. info@woordendaad.nl 
I. www.woordendaad.nl

COMITÉS:
Comité W&D Noord- en Midden-Beveland 
IBAN: NL 18 RABO 0380577291 
Comité W&D Reimerswaal
IBAN: NL 94 RABO 0334054141
Comité W&D Walcheren
IBAN: NL 08 RABO 0375503110 

Voor meer informatie: 
J.A. (Hans) Muis 
T  0118 - 60 23 44, E  j.muis3@kpnplanet.nl

Helpt u mee een verschil te maken voor 
duizenden boeren in Sierra Leone?

Wij nodigen u graag uit zich aan dit project 
te verbinden. Daardoor steunt u niet een be-
paalde keten, maar een breed project waar-
binnen verschillende ketens elkaar verster-
ken en 10.000 boeren en arbeiders in diverse 
gewassen profi teren van een duurzame pro-
ductie- en inkomstenverbetering. 

Voor dit project is in 2018 nog een totaalbe-
drag van € 380.000 nodig. Dit gaat naar de 
versterking van de landbouwketens van ca-
cao, fruitsap en rijst en is inclusief opslagen 
en de kosten voor projectmanagement. We 
geven u graag meer informatie over dit pro-
ject of het budget als u dat wilt. 

De 3 deelnemende Zeeuwse comités hopen 
in de periode van 1 april 2018 t/m 31 maart 
2020 € 125.000,- bij te dragen aan dit project.

Inwoners: 6.1 miljoen 
Hoofdstad: Freetown 
Plek op Human Development 
Index: 179 van 188 
Economische groei (BNP): 6.1% 

% analfabetisme: 51.9% 
% werkelozen: 9.1% 
% mensen werkzaam in de landbouw: 61.1% 
% land geschikt voor landbouw: 74% 

SIERRA LEONE in cijfers

Deze folder is mogelijk gemaakt door:

Einsteinstraat 10 // 4416 EM  Kruiningen
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HELPT U MEE OM DEZE BOEREN EEN EERLIJKE KANS TE GEVEN? 
HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! 



Sierra Leone is een vruchtbaar land, rijk aan 
grondstoffen en mineralen. Het grootste 
deel van de bevolking profi teert hier nauwe-
lijks van, dit komt deels door de rampen die 
Sierra Leone herhaaldelijk troffen. 
Nu de wereldbevolking groeit en er meer en 
meer voedsel nodig is, zijn de kansen voor 
het vruchtbare Sierra Leone groter dan ooit. 
Gewassen als cacao, rijst, koffi e en fruit wor-
den geëxporteerd, maar kleinschalige boe-
ren profi teren niet vanzelf van de groeiende 
vraag naar voedsel. Ze krijgen geen eerlijke 
prijs en hebben te weinig kennis en midde-
len om hun productie te laten groeien en hun 
inkomsten te verhogen. Door versterking 
van de landbouwketen helpen we duizenden 
boeren!

Dit betekent: 
Verbeterde omstandigheden en inkomsten 
voor 10.000 boeren en fabrieksarbeiders en 
hun gezinnen.

Vruchtbaar!

DOET U MEE? DE ACTIVITEITEN VAN DE 
ZEEUWSE COMITÉS ZIJN VAN HARTE AANBEVOLEN!

Mabinty blinkt uit 
in de sapfabriek
In de sapfabriek in Sierra Leone werken on-
geveer 50 mensen aan het verwerken van 
het fruit dat boeren leveren. Mabinty (34) 
is een van deze mensen. ‘Ik ben heel blij met 
mijn baan in de fabriek’, vertelt ze. ‘Ik heb een 
dochter en zorg daarnaast voor vier andere 
kinderen dus ik heb de inkomsten hard no-
dig om voor hen te kunnen zorgen.’ Mabinty 
is ook enthousiast over de fabriek zelf. ‘Het is 
prachtig dat we hier het fruit verwerken tot 
sap en dat exporteren, daar dank ik mijn baan 
aan. Het is goed voor Sierra Leone. Ik hoop 
dat de fabriek verder zal groeien en dat veel 
mensen uit het buitenland sap van onze fa-
briek zullen kopen. ‘ 

Rijstboeren:
In 2018 worden 1200 boeren door Woord en Daad 
georganiseerd in boerengroepen en krijgen ze trai-
ning waarin ze leren op een milieuvriendelijke en 
effectieve manier rijst te verbouwen. De boeren 
ontvangen kleine leningen om zaad te kopen en 
ontvangen steun bij het verbouwen van de rijst. Na 
de oogst verkopen de boerengroepen alle rijst voor 
een eerlijke prijs en kunnen de leningen worden af-
betaald.

Cacaoboeren:
Woord en Daad werkt aan de verduurzaming van 
de cacao-waardeketen door certifi cering, waarbij 
de producten op een duurzame en eerlijke manier 
verbouwd en verwerkt zijn. Door de training van 
boeren, worden ze in coöperaties georganiseerd en 

verbonden aan fabrieken en handelaren. In 2018 wordt 
er op de training van exportbedrijven gericht, zodat zij 
in het vervolg zelfstandig boeren kunnen trainen om de 
certifi ceringsaudits succesvol te kunnen doorlopen. 

Fruitboeren:
In de landbouwketen van fruit verbindt Woord en Daad 
boeren aan de sapfabriek Sierra Agra (SA), de enige fa-

briek in Sierra Leone 
die fruit verwerkt tot 
sap voor binnen- en 
buitenland. In 2018 
worden er ten min-
ste 4000 boeren van 
mango, ananas, kokos 
en papaya door steun 
en training als toele-
verancier verbonden 
aan de fabriek, zodat hun geoogste fruit voor een eerlijke 
prijs opgekocht wordt. Daarnaast zullen in 2018 ten minste 
50 arbeiders een werkplek krijgen in de fabriek waar een 
eerlijke, duurzame en kwalitatieve productie en sapver-
werking plaatsvindt.




