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Wij geloven in de kracht van ontwikkelingslanden die zélf hun voedingsmiddelen produceren. Daarom investeren 
we in fabrieken met sociale impact. Met winst voor alle betrokkenen, van boer tot fabrieksmedewerker.

INHOUD
'Als boerencoöperatie 

bundelen we de krachten. 
Dat geeft meerwaarde.' 

- Mahamady uit Burkina Faso 
> pagina 16
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> WOORD
DOOR DS. M.J. TEKELENBURG, MONSTER

Verantwoordelijkheid 
gekregen

‘Wat is de mens?’ 
PSALM 8: 5

Middenin Psalm 8, die begint en eindigt met de lof 

aan de Heere, klinkt deze vraag: ‘Wat is de mens?’

Wij mensen zijn zo klein vergeleken met de grote, 

eeuwig levende God. Tegelijk spreekt de Psalm over 

de grote verantwoordelijkheid die de mens van God 

krijgt: ‘Gij hebt alles onder zijn voeten gelegd, scha-

pen en ossen, alle die.’ Zelfs de vogels in de lucht en de 

vissen in de zee. 

Wat hebben de eerste lezers gedacht bij deze verant-

woordelijkheid van de mensen voor vogels en vissen? 

Wij in onze tijd worden ons wel degelijk bewust van 

de invloed van menselijk handelen, zelfs op vogels en 

vissen, ja over ‘hetgeen de paden der zeeën doorwan-

delt.’ Mooi en goed dat er bijvoorbeeld door boeren 

op het land aan vogels in het broedseizoen ruimte 

gegeven wordt. 

Het is heel bijzonder dat mensen, die zelf maar ster-

velingen zijn, van God blijkbaar grote verantwoor-

delijkheid in de schepping hebben gekregen. Het is 

tegelijk riskant, want juist dat mensen stervelingen 

zijn geeft aan dat ze zondaren zijn. Door de zonde is 

de dood in de wereld gekomen. In Hebreeën 2 wordt 

Psalm 8 in Christus vervuld gezien. 

Christus, de tweede Adam, is de mens zoals God die 

bedoeld heeft. Door Zijn volbrachte werk is alles 

onder Zijn voeten gelegd. In Zijn genade deelt Hij Zijn 

Geest uit. Die hebben wij stervelingen nodig om de 

van God gekregen verantwoordelijkheid te vervullen. 

Nu wij de invloed van de mens op heel de schepping 

meer leren kennen, beseffen we hopelijk dat we die 

Geest zo ontzettend hard nodig hebben. Die Geest is 

op Pinksteren zelfs uitgestort. Dat geeft hoop.

›  VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Boerenbloed

'Wij hebben Gods Geest  
ontzettend hard nodig.' 

Het boerenbloed kruipt waar het niet gaan kan… Mijn beide 

ouders zijn op een boerderij opgegroeid en brachten me van 

jongs af aan respect bij voor de natuur. Ze lieten me zien hoe 

ons voedsel uit de hand van de Schepper komt en leerden me 

daarvoor te danken.  

Ontmoetingen met boeren wereldwijd doen mijn hart altijd 

sneller kloppen. Als een boer mij meeneemt naar zijn stuk land 

kan ik zijn trots meevoelen. Bijvoorbeeld bij die jonge boer in 

Tsjaad, die een bos pinda’s uit de grond trok en aan mij voor-

hield: ‘Na die ene training is mijn oogst verdrievoudigd!’ Veel 

boeren in ontwikkelingslanden leven noodgedwongen bij de 

dag. Het is mooi om te zien hoe met ondersteuning en training 

hun productie daadwerkelijk omhoog gaat. 

Dat boeren een belangrijke taak hebben in de voedselproductie 

geldt uiteraard niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar 

ook dichter bij huis. We waarderen onze boeren in Nederland 

en zijn blij met betrokken agrariërs uit de achterban die met 

Woord en Daad meedenken. 

Recent zat ik met collega Nienke Boone aan de keukentafel 

bij boer Jan van Woudenberg uit Maartensdijk. De dampende 

koffie en de hartelijkheid herinnerden me aan de boerderij van 

mijn opa en oma.  Ze gaven me een ouderwets thuisgevoel. Die 

middag spraken we over de uitdagingen voor boeren in Afrika 

en over de rol van boerencoöperaties. Daarnaast hadden we 

een gesprek over de bewustwordingsactiviteiten van Woord en 

Daad. Hoe we inzetten op het thema duurzaamheid, omdat we 

geloven dat een duurzame leefstijl wereldwijd positief effect 

heeft. Het was een mooi gesprek over de kansen en uitdagin-

gen voor boeren en de Bijbelse opdracht om zorg te dragen 

voor de schepping. Want dat is de basis waar vanuit we werken.

Mijn grootouders, boer Van Woudenberg en de boer in Tsjaad 

stonden en staan dicht bij de schepping. Zij laten ons weer eens 

diep beseffen dat overal ter wereld alles uit de hand van de 

Schepper komt. En dat we een taak hebben verantwoord om te 

gaan met alles wat God ons gegeven heeft.

r.molenaar@woordendaad.nl 



WERELDWERELD

DOOR MARLIES MORET, HOOFDREDACTEUR EN 

RUDOLF MULDERIJ, COMMUNICATIEMEDEWERKER

STABIEL INKOMEN 
VOOR RIJSTBOEREN

SIERRA LEONE:
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Sierra Leone is een vruchtbaar land, waar boeren een goede oogst zouden 

kunnen realiseren. Toch leven veel boeren in dit land in armoede en kunnen zij 

nauwelijks het hoofd boven water houden. Wat is hier de oorzaak van? En, een 

nog belangrijker vraag: op welke manier kan deze situatie duurzaam verbeteren?

De huidige regering van Sierra Leone is ambitieus. 

De landbouwsector moet een belangrijke rol spelen 

in de opbouw van het land. In maart kondigde de 

Minister van Landbouw, Jonathan Joseph Ndane-

ma, aan dat de regering wil dat het land minder af-

hankelijk wordt van geïmporteerd voedsel: ‘Dit land 

is gezegend met heel vruchtbare grond en het is 

absurd dat we jaarlijks 200 miljoen dollar uitgeven 

aan de import van basisvoeding, zoals rijst.’ In zijn 

plan is onder meer opgenomen dat in iedere regio 

1.000 hectare landbouwgrond voor de rijstteelt 

bestemd wordt.
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Alimamy Bangura (links), 

programmamanager agrarische 

bedrijfsontwikkeling van partnerorganisatie 

CTF en Ola Smart, directeur en mede-

eigenaar van Mountain Lion Agriculture. 

Door de samenwerking van CTF met een 

commercieel bedrijf zijn de boeren verzekerd 

van een goede afzetmarkt voor hun product!

HONGERPERIODE EN LAGE OPBRENGST

Gezien de situatie van de boeren is het de vraag of 

deze ambitie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 

De overheidscapaciteit om alle plannen uit te werken 

kent ook grenzen en veel rijstboeren kunnen amper 

rondkomen van de opbrengst van hun oogst. Dit wordt 

met name veroorzaakt door de extreem lage prijzen 

van tussenhandelaren. In de periode vóór de oogst zijn 

boeren afhankelijk van de voorraad die zij nog over 

hebben van de vorige oogst. Vaak kunnen zij met die 

voorraad niet de volledige periode overbruggen.

Tussenhandelaren bieden boeren een lening aan tegen 

torenhoge rentetarieven. Ook geven zij een voorschot 

voor de nieuwe oogst, maar bieden hierbij een oneer-

lijke prijs. 

Projectleider Corstiaan van Aalsburg bezocht recent 

het dorp Makka in Sierra Leone. Tijdens een kringge-

sprek vertellen de rijstboeren hierover: ‘Wat doe je als 

#DEBOEROP

'Wat doe je als je honger hebt? 

Dan accepteer je een lage prijs.'     



‘In januari 2015 bereikte het ebola-virus mijn dorp. Ebola had 

in die tijd grote impact op het leven. De noodtoestand werd 

afgekondigd: landsgrenzen gingen dicht, openbare gelegen-

heden werden gesloten, kinderen 

konden niet naar school. Iedereen 

leefde op zichzelf uit angst voor het 

virus. Het leven stond volledig stil.

In de laatste decennia van de vorige eeuw speelde zich 

in Sierra Leone een burgeroorlog af. Na een interventie 

van de Verenigde Naties begon in 2000 een periode 

van relatieve rust. In 2014 gebeurde iets wat opnieuw 

forse impact had op het land. West-Afrika werd getrof-

fen door een ebola-epidemie; ook in Sierra Leone vielen 

duizenden slachtoffers. Augustine Abass Sankoh (36), 

veldwerker bij partnerorganisatie CTF, blikt terug op 

deze donkere tijd.

Sierra Leone: 
zwaar getroffen

je honger hebt? Dan accepteer je die lage 

prijs. Op deze manier wordt de situatie 

jaar op jaar in stand gehouden.’

STEUN VIA EERLIJKE FABRIEKEN

Wat is nu nodig om deze situatie duurzaam 

te verbeteren? Corstiaan: ‘Het gaat erom 

dat je als boer een inkomen kunt genere-

ren uit je boerenarbeid. Daarvoor is van 

alles nodig: toegang tot een eerlijk krediet, 

technische assistentie, een betere planning 

en organisatie, kennis over teeltmethodes 

én een plek waar je je rijst kunt verkopen 

zonder dat je wordt uitgebuit. Door onze 

samenwerking met diverse partijen zijn 

die mogelijkheden er. De rijstfabriek van 

Mountain Lion Agriculture neemt de rijst af 

tegen eerlijke prijzen en gaat de concurren-

tie aan met andere spelers op de markt.’

BOEREN IN MAKKA

Het afgelopen jaar zijn de boeren in Makka 

getraind door partnerorganisatie CTF. Ze 

zijn als boerengroep officieel geregistreerd 

bij de overheid, waardoor ze kunnen deel-

nemen aan overheidsprogramma’s. Door 

hun samenwerking zijn ze een interessante 

partij voor de rijstfabriek. Makka is dan 

ook één van de dorpen die aan de fabriek 

levert. 

Corstiaan over zijn bezoek aan Makka: ‘Een 

zak rijst werd in het midden van de kring 

gezet. De boeren vertelden dat ze trots zijn 

op hun product. Toen ik vroeg wie deze 

rijst geteeld had, stapte Marie Bangura met 

haar krukken naar voren’ (zie rechterpagi-

na.) Ook Marie kreeg een voorschot van de 

Corstiaan van 

Aalsburg.
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'De boeren vertelden dat ze trots    
zijn op hun product.' 

rijstmolen op de nieuwe oogst. Ze is daardoor 

niet langer afhankelijk van de woekerprijzen van 

tussenhandelaren. Dat maakt een groot verschil!

'Iedereen leefde op zichzelf 
uit angst voor ebola.' 
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er oorlog, waardoor 

mijn ouders niet met 

mij naar het ziekenhuis 

konden gaan. Pas na 

de oorlog zijn we naar 

een arts geweest. Die 

vertelde dat er geen 

genezing meer mogelijk 

was. Ik heb altijd het 

idee gehad dat ik niet 

met deze handicap had 

hoeven leven, als ik 

maar op tijd medicijnen 

had gekregen.’

Over haar werk vertelt Marie: ‘In juli en augustus is het 

zaaiseizoen. Augustus en september zijn de maanden die 

het meest cruciaal zijn: gaan de plantjes groeien? Als het in 

deze periode goed gaat, kan ik tussen november en januari 

oogsten.’

In de periode tussen de laatste oogst en de nieuwe oogst 

hebben veel boeren het zwaar. Marie: ‘We hebben dan vaak 

nauwelijks voldoende te eten. Soms gaan onze kinde-

ren naar school zonder een fatsoenlijke maaltijd. In deze 

periode komen handelaren naar het dorp. Zij bieden ons 

leningen aan en kopen de toekomstige oogst op tegen lage 

prijzen. Omdat veel boeren niets hebben, gaan ze hier op in. 

Met als gevolg dat de toekomstige oogst weer nauwelijks 

iets oplevert en we daarna opnieuw honger hebben.’ 

Dankzij het project is Maries situatie ten goede veranderd. 

Ze volgde een training om haar oogst te verbeteren. Een 

deel van haar oogst kan ze verkopen aan de rijstfabriek in 

de buurt, tegen een eerlijke prijs. ‘Ik hoef niet meer alles te 

verkopen,’ vertelt ze. ‘Ik kan een deel voor mezelf houden, 

om samen met mijn kinderen van te eten.’

Ik vond het vreselijk toen mijn ouders ziek werden. 

Ze zijn allebei aan de ziekte overleden en snel 

daarna stierven ook andere familieleden. Na het 

overlijden werden de lichamen meteen wegge-

haald, om verdere besmetting zo veel mogelijk te 

voorkomen. Ik vond het heel moeilijk dat ik mijn 

ouders geen traditionele begrafenis kon geven.

Zelf bracht ik 21 dagen door in quarantaine, totdat 

duidelijk was dat ik de ziekte niet bij me droeg. 

Hoewel ik niet ziek was, merkte ik dat ik gemeden 

werd in het dorp. De familieleden die nog in leven 

waren, gingen zo snel mogelijk ergens anders 

wonen. Mensen wisten dat mijn familie aan ebola 

was overleden en waren bang voor besmetting. 

Het was zelfs moeilijk voor me om aan voedsel te 

komen, want niemand wilde me iets verkopen.’

De opluchting was enorm toen in maart 2016 het 

land ebolavrij werd verklaard, al dragen veel Sierra 

Leoners het verdriet nog dagelijks met zich mee. 

Met Augustine gaat het naar omstandigheden 

goed. Samen met zijn vrouw en kinderen woont 

hij in Lunsar, een stadje in het westen van het 

land. Als veldwerker van CTF traint hij rijstboeren 

om hun productie te vergroten. Ook ondersteunt 

Augustine boeren bij het opzetten van coöperaties 

en de aanvraag van subsidies. Elke morgen begint 

hij zijn werkdag met gebed. Dat is belangrijk voor 

hem: ‘Pas daarna ga ik aan de slag.’ Het grootste 

deel van de dag bezoekt Augustine boeren in de 

diverse dorpen op zijn motor. ‘Daar geniet ik van!’
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Wilt u ook bijdragen aan een stabiel inkomen voor deze boeren 

en hun gezinnen? Steun de rijstboeren in Sierra  

Leone dan met een gift! U kunt uw gift overmaken via  

www.woordendaad.nl/rijstboeren. Hartelijk dank!

www.woordendaad.nl/rijstboeren

RIJSTTELER MARIE: 'IK HOEF  
NIET MEER ALLES TE VERKOPEN'

LIFESTORY:

Marie Bangura (32) is moeder van twee jongens en 

twee meisjes. Ze verbouwt rijst, cassave, aardap-

pelen en groenten. Als Marie aan het werk is op 

het land, valt op dat ze krukken nodig heeft om te 

kunnen lopen. ‘Ik ben eraan gewend,’ vertelt ze. ‘De 

krukken zijn deel van mijn leven.’ 

We vragen haar wat de oorzaak is. Ze antwoordt: 

‘Ik ben met deze handicap geboren. In die tijd was 

https://www.woordendaad.nl/rijstboeren
https://www.woordendaad.nl/rijstboeren


DELEN

‘Ik wil meer bijenkasten plaatsen, zodat ik met het geld dat ik 

met de verkoop van honing verdien ook de andere kinderen 

naar school kan laten gaan,’ vertelt Julliet. Die ambitie spoort 

haar aan om uit te blinken in haar vak. Ze laat het tijdschrift 

Api News zien, een lokaal tijdschrift voor imkers, waar ze zelf 

op de voorpagina staat. Vorig jaar werd ze door de redactie 

uitgeroepen tot beste vrouwelijke imker van Oeganda.

Julliet is niet de enige boer met ambitie, maar ze is wel één 

van de weinige boeren die haar dromen kan waarmaken. Dat 

kan alleen dankzij de training die ze kreeg. 

Hoewel ze zelf geen kinderen 

heeft, zorgt Julliet voor 17 

kinderen. Zelf noemt ze het 

een ‘uitgebreid gezin’. Sinds het 

overlijden van haar broer draagt ze 

zorg voor zijn kinderen. Dankzij het 

geld dat ze verdient als imker kunnen 

enkele kinderen naar school. 

Voor boeren  
  in het Zuiden!

De boer op
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Uw gift is welkom via IBAN NL64 
RABO 0385 4870 88 o.v.v. ‘De 
boer op’. 

Meer informatie en online doneren:

www.woordendaad.nl/deboerop.

Hartelijk dank voor uw steun!

Geef boeren 
toekomst
met een grotere oogst 
en een eerlijke prijs

#DEBOEROP

Voor boeren  
  in het Zuiden!

http://www.woordendaad.nl/deboerop
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‘Ik begon met het verkopen van één jer-

rycan honing. Al snel werden dat er meer 

en inmiddels verkopen we onze honing 

door heel Oeganda,’ vertelt Alice Ozia. 

Alice is één van de grondleggers van Arua 

Market Women, een vrouwengroep die 

honing opkoopt in het uiterste noord-

westen van Oeganda. 

BOMEN PLANTEN VOOR BIJEN

In het droge noorden van Oeganda zijn 

extra inkomsten door de honingverkoop 

meer dan welkom. Door het verande-

rende klimaat vallen de oogsten geregeld 

tegen. De imkers worden gestimuleerd 

om (fruit)boompjes te planten. Naast 

een nectarbron voor de bijen leveren de 

bomen ook extra voedsel op en houden 

ze water vast in de bodem. Dat is goed 

voor de biodiversiteit in het gebied. 

Ook is Arua Market Women op haar ter-

rein een kleine kwekerij gestart. Tuinder 

Gertrud kweekt hier boompjes die de 

imkers vervolgens op hun eigen grond 

kunnen planten. 

HONING MAAKT VERSCHIL

De honing is vaak van slechte kwaliteit. 

Imkers oogsten de honing door de bijen, 

die in holle bomen zitten, uit te roken. 

Roetdeeltjes belanden in de honing en 

de bijenvolken overleven dit niet altijd. 

Arua Market Women traint daarom de 

imkers. Ze leren hun modernere manie-

ren van bijenhouden, waarbij de bijen in 

bijenkasten op de grond wonen. Zo kan 

de honing makkelijk geoogst worden 

en is deze van betere kwaliteit, omdat 

er geen vuur aan te pas komt. Behalve 

veel vriendelijker voor de bijen is het 

ook gunstiger voor de imkers; de bijen 

worden zo niet verjaagd.

Voor Julliet Manduru, één van de imkers, 

maken de opbrengsten door de honing 

een groot verschil: ‘Door de honing van 

mijn bijen kan ik 17 kinderen, voorname-

lijk neefjes en nichtjes, te eten geven en 

het schoolgeld voor een aantal kinderen 

betalen.’
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DOOR NIENKE BOONE, PROJECTEXPERT

DELEN

Oeganda is één van de 

landen waar de gevolgen 

van klimaatverandering 

al gevoeld worden. 

Verschillende onder-

zoeken concluderen dat 

de voedselzekerheid in 

het land op het spel staat, 

maar verandering zoemt 

door de lucht. Miljoenen 

bijen staan centraal in de 

strijd tegen de gevolgen 

van klimaatverandering 

en armoede.

GEZOEM EN BEDRIJVIGHEID 
IN OEGANDA

'De opbrengst door honing 
maakt voor imkers een groot 

verschil.' 



11

BETAALBARE IMKERPAKKEN

Rondom het bijenhouden ontstaat 

allerlei economische bedrijvigheid. Zo 

is kledingmaakster Gladys opgeleid om 

imkerpakken te maken. Deze pakken 

zijn vaak niet beschikbaar of erg duur, 

omdat ze van ver geïmporteerd wor-

den. Gladys naait de pakken op haar 

Singer naaimachine, die ze, ondanks 

haar vervormde been, goed kan bedie-

nen. Door de verkoop van imkerpakken 

kan zij in haar levensonderhoud voor-

zien en zijn bijenpakken beschikbaar 

voor een betaalbare prijs.  

Arua Market Women is één van de 

bedrijfjes die door Woord en Daad 

ondersteund worden. Samen met 

lokale partner TUNADO zetten we ons 

in om de honingsector in Oeganda te 

versterken. Dat doen we door het Bee 

Diverse Matching Fund. Bedrijfjes in 

de honingsector kunnen dankzij de 

steun van dit fonds hun impact vergro-

ten. Julliet Manduru: ‘We werken nu 

samen met de bijen; wij zorgen voor 

een goede bijenkast en veel planten, zij 

leveren ons honing. Voorheen was het 

meer een gevecht.’

RENTMEESTERSCHAP 

Juist in het droge Noorden van Oe-

ganda, waar mensen de gevolgen van 

klimaatverandering voelen, zorgt het 

imkeren voor een positieve omslag. De 

bijen stimuleren boeren om zorgvuldig 

met de schepping om te gaan. Rent-

meesterschap in de praktijk!

›  IMPRESSIE
DOOR JACOLINE BOER, GASTREDACTEUR

Investeren in bijen
‘Mensen kennen mij als de vrouw die vrouwen 

traint in bijenhouden. Dat is bijzonder, want 

meestal wordt bijenhouden gedaan door man-

nen.’ Immaculate Akullo geeft trainingen via het 

Bee Diverse Matching Fund (BDMF), het project in 

Oeganda dat strategische partners koppelt om de 

honingsector in Oeganda te verbeteren. 

Akullo probeert met haar trainingen het denken over 

bijenhouden te veranderen. ‘Vroeger werd bijen-

houden puur gedaan voor eigen consumptie. Na het 

oogsten ging meer dan de helft van de honing naar 

het gezin zelf, waardoor er maar weinig overbleef 

voor de markt. Ik probeer de mensen te laten zien dat honing genoeg 

inkomsten kan geven om school, opleiding en gezondheidszorg te beta-

len. Bijenhouden zou als commercieel bedrijf gezien moeten worden, op 

dezelfde manier als het telen van sojabonen, mango’s of mais. Honing 

kan mensen een goed inkomen geven.’

Traditioneel werd bijenhouden in Oeganda alleen door mannen gedaan, 

vanwege het werk hoog in de bomen. In haar trainingen laat Akullo 

zien dat je met bijenkasten op de grond ook heel goed bijen kunt 

houden. Daarnaast investeert ze in een moderne manier van bijen-

houden, waarbij de kolonie intact blijft en een bijenkast een duurzame 

inkomstenbron wordt. ‘Als mensen een stuk grond in de buurt tot hun 

beschikking hebben, kunnen er makkelijk twintig of dertig bijenkasten 

op worden geplaatst. Wanneer je daar goed voor zorgt, levert dat een 

mooi inkomen op.’

De meeste mensen weten niet hoe hard bijen nodig zijn. ‘Zonder 

bijen zouden veel planten niet meer bestoven worden. Honing heeft 

een medicinale werking. Daarnaast zijn bijen nodig in de strijd tegen 

klimaatverandering.’ In Oeganda worden de gevolgen van klimaatver-

andering diep gevoeld. Om armoede te bestrijden, de voedselzekerheid 

te vergroten en de biodiversiteit te verbeteren, is het belangrijk dat er 

geïnvesteerd wordt in bijenhouden. Waar bijen zijn, groeien de gewas-

sen beter. Het land is vruchtbaarder en het milieu blijft meer gespaard. 

‘Vroeger hield men geen rekening met de 

toekomst en men had geen idee van de 

waarde van honing. Nu doen we dat wel. We 

worden vrienden met de 

bijen. Vrienden voor de 

toekomst.’

In actie voor 
Oeganda
In de maanden oktober en 

november voert EO Metterdaad 

actie voor het bijenproject 

in Oeganda. Voor meer 

informatie en het bekijken van 

de filmbeelden (eind oktober 

beschikbaar):  

www.metterdaad.nl.

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2019

http://www.metterdaad.nl


Werelddag
Reserveer alvast in uw agenda:

D.V. 18 januari 2020 bent u van harte welkom op 

de Woord en Daad Werelddag 2020 in de Midden-

Nederland Hallen in Barneveld.
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PRIKBORD

VRIJWILLIGE 
CHAUFFEURS

Lijkt het u leuk in contact te komen met 

onze buitenlandse partners als zij Nederland 

bezoeken? Dan horen we graag van u. 

We zijn namelijk op zoek naar vrijwillige 

chauffeurs voor vervoer van en naar 

Schiphol (of eventueel een ander vliegveld). 

U bent degene die gasten welkom heet in 

Nederland en ze naar kantoor of hun hotel 

brengt, en/of aan het einde van het bezoek 

terugbrengt naar het vliegveld. Enige 

beheersing van het Engels of Frans is daarom 

een pré. Vanzelfsprekend kunt u de reis- en 

eventuele parkeerkosten bij ons declareren.

Is dit iets voor u of wilt u hier meer over 

weten? Neem dan contact op met Wilma 

Schoonderwoerd (w.schoonderwoerd@

woordendaad.nl of 0183-611800).

OPROEP

Meer informatie en bestellen: 

www.dankdagkalender.nl

Houd onze website in de gaten voor 

meer informatie!

www.woordendaad.nl/werelddag

VOLG ONS OP 
SOCIAL MEDIA! 

SAVE 

THE 

DATE!

DELEN

Dankdagkalender

Hij is weer te bestellen: de dankdagkalender! De kalender 

van 2019 heeft als thema ‘Feest!’. Het thema ‘danken’ 

wordt uitgewerkt aan de hand van de Bijbelse feesten. 

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste 

dichtbij en ver weg horen bij elkaar. We nemen daarom ook 

een kijkje bij een Woord en Daad-project in Tsjaad.

De kalender werd ontwikkeld met de jeugdbonden LCJ, 

JBGG, HHJO en HJW en is geschikt voor het hele gezin, 

ook voor jonge kinderen. 

mailto:w.schoonderwoerd@woordendaad.nl
mailto:w.schoonderwoerd@woordendaad.nl
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DOOR RUDOLF MULDERIJ, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DELEN

GROTERE OOGST 
VOOR BENINSE 
RIJSTTELERS

BREDE AANPAK NOODZAKELIJK VOOR IMPACT

Rijst staat bij veel mensen in Benin dagelijks op het menu. Toch kunnen de 

rijstboeren in Benin wel een steuntje in de rug gebruiken, want er is veel 

concurrentie van geïmporteerde rijst. Woord en Daad ondersteunt samen 

met lokale partners de boeren niet alleen bij de teelt, maar ook bij de 

verkoop en marketing. Een grotere oogst die niet verkocht wordt, brengt 

immers nog steeds geen verandering.

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2019

Saharatou 

Abou.
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'Beninse boeren 
moeten concurreren 
met goedkope rijst uit 

Azië.'  

‘Ik gebruikte veel zaaigoed op mijn akker, 

maar de oogst was klein. Dankzij een 

training leerde ik een andere methode, 

waarbij ik veel minder zaad nodig heb. 

Mijn oogst is verdubbeld! Ik oogst nu  

dertien balen van 85 kilo van mijn akker, 

dat waren er zes.’ Aan het woord is de 

Beninse rijstboer Baké Orou Mongo. Zij 

is één van de boeren die haar oogst ver-

grootte. Ook Safia Kakpe zag haar oogst 

flink stijgen. ‘Dankzij de steun heb ik mijn 

land kunnen uitbreiden van 0,25 hectare 

naar 0,5 hectare.’

CONCURRENTIE IMPORTRIJST

Benin is een vruchtbaar land en voor de 

meeste boeren is een verdubbeling van de 

oogst mogelijk. Terecht zijn de boeren en-

thousiast over de grotere oogst. Daarmee 

hebben ze voldoende voedsel en kunnen 

ze geld verdienen om bijvoorbeeld de 

school van hun kinderen te betalen of te 

investeren in hun agrarische bedrijf. 

Het verkopen van de rijst is echter een 

lastige stap voor de boeren. Benin impor-

teert veel goedkope rijst uit Azië, waar 

de Beninse boeren mee moeten concur-

reren. Dat valt niet mee, want vaak is de 

kwaliteit van de geïmporteerde rijst beter. 

Een manier om snel geld te verdienen, is 

de rijst verkopen aan tussenhandelaren. 

Maar deze handelaren bieden vaak lage 

prijzen en ze bezoeken de dorpen onre-

gelmatig. Daardoor hebben de boeren op 

deze manier nog geen zekerheid over hun 

Raoul, coördinator Dedras 

van FairRice in Benin, met 

Parfaite, eigenaar van de 

rijstverwerkingsunit.
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inkomen. Met alleen een grotere oogst 

zijn deze boeren dus niet structureel 

geholpen.

SAMENWERKEN BIEDT KANSEN

Wat de rijstboeren wel helpt, is samen-

werking. Veel rijstboeren werken al 

samen in coöperaties. Door de rijst te 

bewerken kunnen de coöperaties een 

betere prijs vragen voor de rijst, die direct 

ten goede komt aan de boeren. Zo wordt 

de rijst bijvoorbeeld gepeld, geschoond 

en gesorteerd. Dat wordt gedaan bij de 

lokale rijstverwerkingsunits. Deze werk-

plaatsen leveren werk op voor mensen 

in de omgeving. Op deze manier hebben 

boeren een vaste afnemer voor hun rijst 

en participeren ze ook in de units. 

‘Voordat ik een training kreeg, waren mijn 

klanten ontevreden over de kwaliteit 

van mijn rijst,’ vertelt Saharatou Abou. 

Ze volgde een training om de kwaliteit 

van het blancheren te verbeteren. ‘Nu ik 

het blancheren beter beheers, verkoop 

ik rijst van een goede kwaliteit. Volgens 

sommigen lijkt mijn rijst zelfs op de geïm-

porteerde rijst.’ Rijstverwerker Zénabou 

Issa kon zelfs met instemming van klanten 

een prijsverhoging doorvoeren. ‘Omdat 

de rijst voedzamer is, verkoop ik mijn rijst 

beter en zijn mijn klanten tevreden. Ik kon 

de prijs verhogen en dat vonden mijn klan-

ten geen probleem.’ 

RIZ DÉLICE: HEERLIJKE RIJST

Met de trainingen oogsten de boeren 

meer rijst en verkopen de coöperaties 

een betere kwaliteit rijst. Toch is het 

werk daarmee nog niet afgerond. Benin 

importeert elk jaar grote hoeveelheden 

rijst uit Azië. Deze rijst is niet altijd goed-

koper dan de binnenlandse oogst, maar 

de kwaliteit is stabiel. Veel consumenten 

in Benin kopen daarom liever importrijst, 

zodat ze zeker weten dat het product 

goed is. De coöperaties bieden dankzij de 

trainingen ook een goede kwaliteit aan, 

maar hoe vertel 

je dat aan de 

consument? 

Met een merk. 

Een goede 

merknaam 

biedt de 

garantie dat het 

product altijd 

dezelfde kwali-

teit heeft. 

De coöperaties verkopen de rijst met een 

goede kwaliteit daarom onder het merk 

Riz Délice (Heerlijke rijst). Via de lokale 

partners ondersteunt Woord en Daad de 

opbouw van deze merknaam. Bijvoor-

beeld door kennis over communicatie en 

marketing met de coöperaties te delen 

en de verkoop beter te organiseren. De 

coöperaties zoeken steeds meer samen-

werking met groothandels. Deze groot-

handels kopen grotere hoeveelheden rijst 

in en distribueren de rijst naar winkels in 

verschillende regio’s. Daarbij spelen ze 

een belangrijke rol in het opbouwen van 

een merk.

Wanneer de Beninse consument ziet 

dat de rijst van Riz Délice altijd een 

goede kwaliteit heeft, zullen steeds meer 

mensen deze rijst kopen. De consument 

in Benin krijgt daarmee voedzame en 

duurzame rijst en de boeren krijgen een 

eerlijk inkomen, dat hun de ruimte biedt 

om hun bedrijf te ontwikkelen. Goed voor 

alle partijen!

Partnerorganisatie Dedras begeleidt de boeren, 
zodat er een hogere aanvoer en betere kwaliteit 
van rijst komt voor de verwerking. De verwerkte 

rijst is bestemd voor de lokale consument in Benin. 

'Ik verkoop mijn rijst beter en 
mijn klanten zijn tevreden.' 

WERELDDELEN / SEPTEMBER 2019
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DOOR RUDOLF MULDERIJ, COMMUNICATIEMEDEWERKER

KUNNEN JULLIE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?

Boukary: ‘Ik ben getrouwd en ik heb vier kinderen: drie jongens 

en een meisje. Op mijn stuk grond van in totaal zes hectare teel 

ik vooral uien.’

Mahamady: ‘Mijn vrouw en ik hebben drie dochters en één 

zoon. Ik verbouw aardappelen en uien op een stuk grond van 

2,5 hectare.’

WAT IS DE GROOTSTE UITDAGING VOOR UIENBOEREN IN 

BURKINA FASO?

Boukary: ‘Veel boeren kunnen niet lezen en schrijven, dat is 

een groot probleem. Om de productie te kunnen vergroten, is 

het belangrijk dat boeren opschrijven wat ze gedaan hebben, 

bijvoorbeeld gegevens over bemesting. Die informatie kunnen 

we analyseren en inzetten, waardoor de productiviteit kan stij-

gen. Deze gegevens hebben we nu vaak niet. We zouden graag 

zien dat deze boeren de mogelijkheid krijgen om in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien. Dan kunnen ze echt een bijdrage 

leveren aan de agrarische sector.’

Mahamady: ‘We verkopen de uien ook in het buitenland. 

Ivoorkust is een grote markt. We willen graag verder groeien 

met export naar andere landen in West-Afrika. Dan kunnen we 

meer geld verdienen om te investeren. Boeren moeten echte 

ondernemers worden, zodat we meer kunnen exporteren.’

WAT IS DE GROOTSTE VERANDERING SINDS HET PROJECT 

GESTART IS?

Boukary: ‘Vrouwen hadden voorheen geen toegang tot grond, 

waardoor ze geen groenten konden verbouwen. Tegenwoor-

dig wijzen de gemeentes percelen toe aan vrouwen, waardoor 

dit wél mogelijk is. Dat model, waarmee vrouwen toegang 

krijgen tot land, is in samenwerking met Woord en Daad 

ontwikkeld. Het slaat goed aan.’

Mahamady: ‘Er wordt ook hard gewerkt aan waterbeheer. Dat 

onderwerp staat nu echt op de kaart en hierover zijn belang-

rijke beslissingen genomen. Het beschikbare water wordt nu 

beter gebruikt.’

WAAROM IS DE COÖPERATIE BELANGRIJK?

Mahamady: ‘Eenheid maakt krachtig. Als coöperatie bundelen 

we de producten van onze leden en verkopen we de uien. Dat 

heeft toegevoegde waarde. Dankzij de samenwerking kunnen 

ook kleinere boeren makkelijker aan bijvoorbeeld mest, zaad 

en andere materialen komen, die nodig zijn op het land. Alle 

leden krijgen training en begeleiding om de oogst te verbete-

ren. De slogan van de coöperatie luidt: “Produceren is goed, 

maar verkopen is beter”.’

WAT VIEL U OP BIJ NEDERLANDSE BOEREN?

Boukary: ‘Productiviteit. De opbrengst van een hectare in 

Nederland is soms wel vier keer hoger dan bij ons. Hoe doen 

de Nederlandse boeren dat? Wij zijn als coöperatie nog maar 

enkele jaren bezig, dus we kunnen veel van Nederlandse boe-

ren leren over de teelt en technieken om uien te bewaren.’

VER WEG
AGRARISCH ONDERNEMEN IN BURKINA FASO EN IN NEDERLAND:

‘LIEFDE VOOR JE VAK DELEN 
GEEFT HERKENNING’

Boukary: 2e van rechts, 

Mahamady: 3e van rechts.

NAAM: BOUKARY SAVADOGO EN 

MAHAMADY OUEDRAOGO

WONEN IN BURKINA FASO
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KUNT U IETS OVER UZELF VERTELLEN?

Ik ben getrouwd met een heel lieve vrouw, Evelien. Samen heb-

ben we vier zonen en drie dochters. In het dagelijks leven handel 

ik als zelfstandige in aardappelen, uien en zaaizaden. Daarnaast 

ben ik ouderling in de kerkelijke gemeente waarvan we lid zijn.

HOE BENT U BETROKKEN GERAAKT BIJ HET WERK VAN 

WOORD EN DAAD?

Via een familielid dat bij Woord en Daad werkt heb ik vorig 

jaar uienboeren uit Burkina Faso ontvangen. We lieten hun 

onder meer zien wat de invloed is van teeltmaatregelen op de 

bewaarbaarheid van de uien. Recent zijn er opnieuw zes mensen 

uit Burkina Faso geweest.

We zijn met hen op bezoek geweest bij een proefbedrijf met 

poot- en zaaiuien, een pootgoedteler en een uienverwerker. 

Daar hebben we onder andere gekeken naar hoe je een proef-

veld met uien opzet. Wat kun je meten en wat doe je met de data 

die je verzamelt? Verder hebben we maatregelen besproken 

die je kunt nemen om water af te voeren bij heftige regenbuien. 

Ook zijn we ontvangen door een aardappelteler, waar de boeren 

zeer geïnteresseerd bleken in pootgoed van rassen die ook in 

Afrika worden geteeld.

HOE HEEFT U HET BEZOEK VAN DE BOEREN UIT BURKINA 

FASO ERVAREN?

Ik stond er versteld van waar de boeren op gelet hebben. 

Ze waren bijvoorbeeld verbaasd over de ver doorgevoerde 

precisie in Nederland, waar de uien exact op gelijke afstand van 

elkaar op het veld staan. Eén dag na het bezoek hebben ze een 

vrachtwagen gekocht om uien naar de stad te vervoeren, die ze 

binnen afzienbare tijd terugverdiend zullen hebben als ze uien 

kunnen aanbieden in de stad wanneer de prijs op zijn hoogst is. 

Verder gaan ze ook nadenken over hybride rassen. Het zaad is 

duurder, maar de opbrengst vele malen hoger en de kwaliteit 

stabieler.

WAT HEEFT U GELEERD VAN HET BEZOEK?

Dat boeren in Afrika ook echt met hun vak bezig zijn. Waar 

je ook achter komt, is dat de gezamenlijke liefde voor het vak 

herkenning geeft. Een boer is een boer. Het eerste wat ook een 

Afrikaanse boer doet, is de grond door zijn vingers laten gaan 

om te voelen hoe de kwaliteit ervan is.

WAT MAAKT DAT U ZICH WILT INZETTEN VOOR BOEREN 

IN BURKINA FASO?

Tja, er zijn in Nederland boeren en exporteurs die zeggen: als je 

alle kennis deelt, hebben ze onze uien straks niet meer nodig. 

Zelf vind ik dat je juist wel kennis moet delen, alleen al uit liefde 

voor de naaste, en ik zie dat zeker niet als bedreiging. Er is in 

Afrika nog een enorm voedselprobleem op te lossen. Eigen Afri-

kaanse teelt zal met de toekomstige bevolkingsgroei altijd nog 

moeten worden aangevuld met import van Nederlandse uien. 

DICHTBIJ
AGRARISCH ONDERNEMEN IN BURKINA FASO EN IN NEDERLAND:

‘LIEFDE VOOR JE VAK DELEN 
GEEFT HERKENNING’

NAAM: JAAP SIMONSE (46)
WOONT IN EMMELOORD 

Jaap: 4e van rechts.
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ZEEUWS COMITÉ FOCUST 
OP MOGELIJKHEDEN

DOOR METTIE DE BRAAL, GASTREDACTEUR

DICHTBIJ

Zeg je Woord en Daad, dan zeg je vrijwilligers. Een 

gesprek met Bert van Beveren en Corine Poortvliet 

van vrijwilligersgroep Noord- en Midden-Beveland. 

Wat is hun motivatie, waar zijn ze mee bezig, wat 

baart zorgen en wat geeft hun energie? 

ALS VRIJWILLIGER GEEF JE VEEL VAN JE TIJD 

AAN WOORD EN DAAD…

Bert bijt de spits af: ‘Ik organiseer graag. Hoe com-

plexer de uitdaging, hoe leuker om die aan te gaan. 

Als het maar met mensen te maken heeft. Goed zijn 

voor je naaste is daarnaast een Bijbelse norm.’

Corine knikt. ‘Ik vind het ook belangrijk om als 

vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de maat-

schappij, als tegenhanger van het materialistisch 

bezig zijn met geld en goed voor jezelf. Wanneer 

iedereen iets oppakt, dan komen we met elkaar een 

heel eind. 

Bovendien vind ik Woord en Daad een goede 

organisatie. Ze kijkt naar wat mensen helpt voor de 

toekomst. Niemand moet afhankelijk worden van 

geboden hulp, maar zelf door middel van bijvoor-

beeld (vak)onderwijs verder zien te komen. Dat 

is beter voor het zelfrespect en er kunnen meer 

mensen van de steun profiteren.’

WIE: Corine Poortvliet (43)

WAT:  Gehuwd, thuisblijf-moeder van vier

WAAR: Goes

WIE: Bert van Beveren (61)

WAT:  Gehuwd, vader van vijf, manager bij 

Rijkswaterstaat

WAAR: Kapelle

Twee succesvolle 

activiteiten van de 

vrijwilligersgroep.
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WAAR HOUDEN JULLIE JE 

BINNEN HET COMITÉ MEE 

BEZIG?

Bert begint te lachen. ‘Zo rond 

2010 riep een voormalig comitélid 

mijn hulp in bij de organisatie van 

zangavonden. Dat waren er toen 

vierentwintig per jaar. Er kwamen 

meer klusjes voorbij en voor ik het 

wist zat ik in de zangcommissie 

van het comité Noord- en Midden-

Beveland, waar nog vier andere 

leden deel van uitmaken. Dus als lid 

van de commissie werf ik musici en 

koren voor concerten, sprekers die 

een appelwoord willen verzorgen of 

iemand die een (kinder)verhaal vertelt.’ 

Corine is secretaresse van het comité en organiseert 

de collectes, stroopwafelacties op scholen en alles 

rondom de vier markten per jaar waarop Woord en 

Daad aanwezig is. 

De vier overige comitéleden (naast de voorzit-

ter en de penningmeester) staan op de markten, 

houden zich bezig met de verkoop van Woord en 

Daad-koffie, sponsoring en allerhande voorkomende 

bezigheden.

WAAROVER HEB JE ALS COMITÉ ZORGEN?

De comitéleden kijken elkaar aan. Beiden zeggen: 

‘Het wordt lastiger om vrijwilligers te vinden, waar-

door we tijdrovende activiteiten met steeds minder 

mensen organiseren. Het lijkt alsof steeds minder 

mensen zich voor langere tijd aan de organisatie 

willen verbinden. Iedereen is druk. We hebben nu 

iemand die ons fantastisch helpt, zonder dat ze 

plaatsneemt in het comité. Ook zo’n constructie is 

natuurlijk mogelijk.’

Bert vindt het vaak moeilijk te voorspellen of een 

activiteit aanslaat. ‘Soms komt er weinig publiek op 

af en dan kom je ternauwernood uit de kosten. Ik ge-

niet dan wel van een inhoudelijk mooie avond, maar 

het gaat je natuurlijk toch ook om de opbrengst. 

Bovendien werpen we als Woord en Daad onze 

hengel in een druk beviste vijver en is de fysieke 

afstand tot het hoofdkantoor best groot. We zitten 

hier letterlijk in een uithoek van het land.’

WAT BETEKENT DIT CONCREET VOOR DE 

TOEKOMST? 

Bert: ‘We zijn van plan potentiële vrijwilligers op een 

andere manier te benaderen. Meer projectmatig. 

Want de ervaring leert dat er best mensen te vinden 

zijn die de helpende hand willen bieden, maar vooral 

kortdurend of eenmalig. We kunnen kiezen voor een 

voor Zeeland aansprekend project om geld voor in 

te zamelen. Het huidige comité kan als kernteam 

fungeren en daarbuiten mensen betrekken voor een 

specifieke, afgebakende taak. Dat mogen steeds 

andere personen zijn. 

We hebben absoluut versterking nodig om ons werk 

als Zeeuws comité te blijven voortzetten. Gelukkig 

mogen we aan de andere kant hoop blijven houden, 

omdat God altijd voor Zijn wereld zorgt.’

Corine sluit zich hierbij aan. ‘Laten we vooral blijven 

kijken naar de mogelijkheden en daarbij gewoon doen 

wat onze hand vindt om te doen.’

NOEM EENS EEN TOPACTIVITEIT VAN JULLIE 

COMITÉ?

Corine vertelt enthousiast over de Afrikamarkt in de 

Maria Magdalenakerk in Goes. ‘We bouwden daar 

een huttendorp met in iedere hut een winkeltje. Een 

plaatselijke basisschool bood door de kinderen ge-

maakte werkjes aan en er was veel media-aandacht. 

Een hele klus – ik heb er echt wakker van gelegen – 

maar ook een succes!’ 

Bert noemt de concertavond in het Azië-jaar. ‘Het 

Azië-jaar was een initiatief van de gemeente Goes 

met allerlei activiteiten. Mij is toen gevraagd om 

onder de vlag van Woord en Daad iets moois te orga-

niseren. Dat werd een geweldige avond met The Jaffo 

Gate Quartet en het Ridderkerks kinderkoor.’

'We mogen hoop houden. God 
zorgt voor Zijn wereld.' 

Ook aan de slag als vrijwilliger?

Woont u in Zeeland en lijkt het u leuk een bijdrage te leveren aan 

de activiteiten van het comité? Neem dan contact op met Ellen 

Snoek, e.snoek@woordendaad.nl. 

mailto:e.snoek@woordendaad.nl


Heb jij weleens zonnebloemzaadjes geplant? Boeiend 

hoe uit zo’n klein zaadje een enorme bloem kan 

groeien. Iedere dag even checken of de stengel al 

langer is geworden. Leuk om er een wedstrijdje met je 

broers of zusjes van te maken! Houd er een meetlint 

naast en je kunt heel nauwkeurig meten wie de 

hoogste bloem heeft gekregen. 

Boeren in Sierra Leone, een land in West-Afrika, 

zijn ook heel benieuwd of hun rijstplantjes gaan 

groeien. In augustus en september houden ze de 

net aangeplante stekjes goed in de gaten. Groeien 

ze goed? Is er voldoende water? Ieder jaar weer een 

spannende tijd! Als de rijst niet goed opkomt, wordt 

het voor de boeren ontzettend lastig om hun gezin 

iedere dag een goede maaltijd voor te zetten. 

Woord en Daad zorgt er met partners onder andere 

voor dat deze rijstboeren training krijgen om hun 

opbrengst te vergroten. Boerin Marie, moeder van 

vier kinderen, heeft zo’n training gevolgd. Haar oogst 

is verbeterd en ze kan een deel ervan verkopen aan de 

rijstfabriek in de buurt, voor een eerlijke prijs. ‘Ik 

hoef niet meer alle rijst te verkopen,’ vertelt ze. 

‘Ik kan een deel voor mezelf houden, om samen 

met mijn kinderen van te eten.’ Prachtig, toch? 

  Ha jongens en meiden,  

Groetjes Janneke Witzier

Zoek de 5 verschillen
Bekijk de twee foto’s heel goed. Er zijn 

vijf verschillen te ontdekken. Spoor 

ze op, noteer de verschillen of kruis 

aan op de foto’s en stuur de uitkomst 

vóór 1 november a.s. naar Wereldkids, 

Postbus 560, 4200 AN Gorinchem of 

kids@woordendaad.nl. Succes!
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‘Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder.’

mailto:kids@woordendaad.nl
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Deel voor  
Woord en Daad

Bent u op zoek naar een ge-

zellige accommodatie in het 

Groene Hart om uw gasten 

te ontvangen? Denk dan eens 

aan de voormalige deel van 

de familie Verburg aan het 

Westeinde in Waarder. De 

ruimte is zeer geschikt voor 

verjaardagen, jubilea, trouwe-

rijen en vergaderingen. De 

winst gaat naar een project 

van Woord en Daad. 

Meer informatie:  

www.nooitgedachtwaarder.nl

Uitdagende sponsoracties Hoornbeeck Gouda 

Studenten van het Hoornbeeckcollege in Gouda organiseerden op 29 mei een 

dag vol uitdagende sponsoractiviteiten. Deelnemers konden 20 kilometer 

strandwandelen van Zandvoort naar Noordwijk, wandelen van Gouda naar 

Rotterdam met als uitsmijter de bestijging van de Euromast, een kanotocht 

maken van Haastrecht naar Schoonhoven (en terug) of een rondje maken 

op de racefiets langs alle Hoornbeeck-locaties. Voor liefhebbers van het 

openbaar vervoer was er een alternatief dat zeker niet minder uitdagend 

was: een treintoertocht door het hele land met spannende opdrachten. De 

opbrengst is bestemd voor beter vakonderwijs in 

Colombia. Fantastisch Hoornbeeckers, bedankt!

ACTIE IN UITVOERING DICHTBIJ

DOOR DE REDACTIE

Woord en Daad hecht 

eraan om op transparante 

wijze haar giften te 

verantwoorden. Dit 

overzicht geeft inzicht 

op hoofdlijnen. Hebt 

u er vragen over? Bel 

ons gerust voor meer 

informatie.

PROGRAMMA BEDRAG

Agrarische ontwikkeling 944.324 

Algemeen 140.464 

Benin 182.900 

Burkina Faso 21.603 

de Filipijnen 270 

Guatemala 91.711 

Mozambique 284 

Oeganda 327.095 

Sierra Leone 56.496 

Tsjaad 123.500 

Beleidsbeïnvloeding & 
Bewustwording 3.963 

Bangladesh 1.573 

Nederland 2.390 

Huizenbouw 57.865 

Bangladesh 57.865 

Job Booster & Migratie 1.208.698 

Algemeen 22.366 

Bangladesh 46.410 

Benin 16.429 

Burkina Faso 196.076 

Colombia 132.500 

de Filipijnen 118.215 

Ethiopië 387.952 

Haïti 8.740 

India 74.803 

Mozambique 45.000 

Oeganda 43.000 

Sri Lanka 108.570 

Tsjaad 7.995 

Zuid-Afrika 642 

Nalatenschappen 786.015 

Algemeen 786.015 

Noodhulp & Weerbaarheid 431.358 

Algemeen 41.109 

Burkina Faso 2.255 

de Filipijnen 8.226 

Ethiopië 3.273 

Haïti 10 

Indonesië 16.276 

Jemen 20.741 

Mozambique 337.763 

Nepal 1.075 

Sri Lanka 130

Zuid-Afrika 1.030

Onderwijs 6.127.420 

Algemeen 126.300 

Bangladesh 175.069 

Benin 178.448 

Burkina Faso 836.896 

Colombia 450.497 

de Filipijnen 421.980 

Ethiopië 794.079 

Guatemala 1.014.057 

Haïti 1.174.244 

India 600.982 

Nepal 83.846 

Nicaragua 180 

Sierra Leone 270.840 

Overige inkomsten 999.985 

Algemeen 956.565 

Bangladesh 50 

Benin 6.885 

Burkina Faso 16.235 

Colombia 50 

de Filipijnen 493 

Ethiopië 45 

Guatemala 255 

Haïti 746 

India 90 

Nederland 13.312 

Sierra Leone 5.259 

Water Sanitiatie & Hygiëne 771.885 

Algemeen 17.739 

Bangladesh 266.032 

Benin 7.152 

Burkina Faso 256.761 

Ethiopië 150.562 

Guatemala 11 

Haïti 14.564 

India 695 

Oeganda 58.368 

EINDTOTAAL                                     11.331.512 

Giftenoverzicht tweede kwartaal 2019



Veel donateurs willen graag iets 
betekenen voor hun naasten ver weg. 
Ze steunen ons met een periodieke 
of eenmalige gift. Ook kiezen mensen 
ervoor om Woord en Daad op te 
nemen in hun testament. Dat ervaren 
we als waardevol en bijzonder. Elke 
nalatenschap geeft meerwaarde aan 
het leven van mensen in Afrika, Azië 
of Latijns-Amerika.

‘Ik had nooit gedacht dat mijn 

broertje zo ver zou kunnen komen 

met zijn handicap.’ 

Michael, een Oegandese 

boer, heeft met hulp van een 

partner van Woord en Daad 

de stap gezet om bijen te 

gaan houden. Met het geld 

dat hij hiermee verdient, kan 

hij ook zijn kinderen naar 

school laten gaan.

‘Ik voel me veilig in mijn  

 nieuwe huis en ben gelukkig.'  

Goma Devi uit Nepal verloor 

bij een aardbeving in 2015 

haar huis. Haar hele leven 

stortte in. Dankzij het 

wederopbouwprogramma van 

onze partnerorganisatie woont 

ze nu in een nieuw gebouwde 

woning en heeft ze weer een 

plaats om haar thuis te noemen. 

TESTAMENTTEST

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid van een testtamenttest. Deze 

is ontworpen door de Vereniging voor Fondswervende Instellingen 

(VFI), waar ook Woord en Daad lid van is. 

www.testamenttest.nl.

Geven door 
  nalaten

Als het gaat over 

nalatenschappen zijn er vaak 

vragen. Hoe verwoord ik het in 

mijn testament? Wat moet ik zelf 

regelen? Vanuit Woord en Daad 

kunnen we u helpen en adviseren 

bij het opstellen van uw 

testament. Voor meer informatie 

kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met Roy Wouters 

via geven@woordendaad.nl of 

0183-611800. Of kijk op www.

woordendaad.nl/nalatenschap.

www.woordendaad.nl/ 
nalatenschap



DOOR HENRIËT ROSEBOOM, COMMUNICATIEMEDEWERKER

Werelddelen is bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en 
Slechtzienden gratis aan te vragen in braille, grootletter en gespro-
ken vorm. Belangstelling? Bel 0341-56 54 99 of e-mail info@cbb.nl. 

Arnout woont met zijn vrouw en drie 

kinderen in Barendrecht. Bij Woord 

en Daad maakt hij zich sterk voor een 

betere toekomst voor boeren in ont-

wikkelingslanden. ‘Onze programma’s, 

zoals FairFactory, richten zich op de 

vraag hoe we de boeren toekomstbe-

stendig maken en ervoor zorgen dat ze 

eerlijk delen in de opbrengst van hun 

oogst,’ vertelt Arnout. ‘Je kunt het zien 

als een taart: hoe zorgen we ervoor 

dat we de taart vergroten én dat deze 

uiteindelijk eerlijk wordt verdeeld?’

Dat blijkt een grote uitdaging. ‘Boe-

ren ontvangen geen loon naar werk. 

Daarom proberen we lokaal waarde 

toe te voegen en te werken met de hele 

gemeenschap: boeren, toeleveranciers, 

bedrijven. Met hen maken we de keten 

korter en transparanter en krijgen de 

boeren een eerlijk loon.’ Hierbij staat de 

Bijbelse manier van zaken doen voorop, 

wat betekent dat je je bij het zakendoen 

laat leiden door Bijbelse principes. 

‘Belangrijke thema’s binnen FairFactory 

zijn bijvoorbeeld: aandacht hebben 

voor de zwakkeren in de samenleving 

en voorkomen dat er schade wordt 

aangebracht aan de natuur.’

GERICHT OP DE HELE 

GEMEENSCHAP

Het klimaat is een belangrijke factor 

om rekening mee te houden. ‘In Afrika 

zijn gebieden waar het steeds dro-

ger wordt. Regenpatronen worden 

onvoorspelbaarder,’ geeft Arnout aan. 

‘In bijvoorbeeld Ethiopië zijn de mensen 

sterk afhankelijk van de koffieplan-

tages. Het verbouwen van koffie zal 

als gevolg van temperatuurstijgingen 

op termijn steeds moeilijker worden.’ 

Daarom is het zaak om hier vroegtijdig 

op in te spelen. Een mogelijkheid is het 

planten van macadamiabomen. ‘Door 

de schaduw die deze bomen bieden, 

kunnen we koffieproductie nog zo lang 

mogelijk rekken,’ legt Arnout uit. ‘En op 

termijn is het dan mogelijk om over te 

stappen op de productie van noten.’

Belangrijk binnen de programma’s van 

Woord en Daad is dat deze zich niet 

richten op een aantal mensen, maar op 

de hele gemeenschap. ‘We proberen 

lokaal een duurzame voedselproductie 

op gang te brengen, zodat de inwoners 

uiteindelijk zelf kunnen voorzien in 

hun levensonderhoud,’ vertelt Arnout. 

Een heel mooi voorbeeld vindt hij het 

bijenproject in Oeganda. 

‘De vraag die ons bezighield was: 

hoe bereiken we mensen die weinig 

kansen hebben en geen land bezitten? 

Inmiddels draait er een succesvol bij-

enproject voor kansarme vrouwen en 

jongeren. Door bijen te houden krijgen 

ze de kans om iets op te bouwen. En 

dat werkt! Ze ontvangen een prima 

inkomen en kunnen hun productie ver-

hogen. We verbinden deze bijenhou-

ders met elkaar en koppelen hen aan 

de afzetmarkt. Nu zijn we zelfs aan het 

kijken naar mogelijkheden voor export!’

EEN VAN DE...
medewerkers van Woord 
en Daad

'We brengen een duurzame 

voedselproductie op gang.'         

Hij woonde zes jaar in Mozambique, werkte daar met agrarische bedrijven 

en ontwikkelde zo een liefde voor ontwikkelingssamenwerking. Arnout de 

Visser (36) is sinds 2017 werkzaam bij Woord en Daad, waar hij zich inzet 

voor duurzame agrarische ontwikkeling.

COLOFON
Werelddelen is een gratis kwartaaluitgave van Woord en Daad voor 
belangstellenden. Op verzoek kunt u ook alleen ons decembernum-
mer ontvangen. 

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft 
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Konink-
rijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid 
drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering 
van mensen hier en daar.
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 EEN EERLIJKE PRIJS VOOR DE OOGST VAN BOEREN IN 

HET ZUIDEN! 

WWW.WOORDENDAAD.NL/DEBOEROP

Op de foto ziet u Shura, 35 jaar, op zijn 

land aan de Awash-rivier in Ethiopië. 

Naast vader van een 3-jarige dochter en 

echtgenoot is Shura agrariër. ‘De rivier 

betekent leven,’ vertelt hij. ‘Maar ze stelt 

ons ook voor uitdagingen. We hebben bij-

voorbeeld te maken met overstromingen. 

Daarom is het van belang dat je je oogst 

op tijd binnen hebt. Daarna spoelt de 

rivier de ziektes van je land en geeft ze je 

een frisse start voor het nieuwe seizoen.’ 

Shura behartigt de belangen van water-

gebruikers in deze regio bij de overheid.

FRISSE START

ACHTER DE FOTO FOTO: JILKE TANIS

ETHIOPIË, 2019


