
    Het landbouw- en voedselzekerheidsproject van Alcadev
Vanaf 2009 steunt Ronoylion jaarlijks Alcadev, een organisatie die werkt voor de inheemse 
bevolking in afgelegen dorpen van de provincie Surigao . Alcadev combineert vanaf 2005 
een middelbare landbouwschool voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar met concrete 
projecten in de dorpen.  Deze combinatie van school en projectuitvoering verbetert 
langzaamaan de voedselproductie en het inkomen van de arme boerengezinnen. 

 De jongeren worden opgeleid in duurzame 
landbouwtechnieken om die vervolgens toe te passen op de 
velden en tevens aan te leren aan anderen in hun 
gemeenschappen.  Dat gaat eigenlijk heel natuurlijk,  omdat 
op het platteland van de Filippijnen vaak in groepsverband 
wordt gewerkt.  Dat samenwerken wordt Bayanihan 
genoemd en dat maakt de overdracht van kennis en 
technieken op andere boeren een stuk gemakkelijker. 
Boeren uit de omgeving die nog met oude technieken werken 
zien op de schoolvelden de goede resultaten van de nieuwe 
technieken en de duurzame wijze van landbebouwing. 

       Abacazaailingen             Het ging in dit project aanvankelijk om in totaal 1.459   
                                                                   boerenfamilies in 15 dorpen.
Maar het succes van dit project,  waarbij dus jonge mensen hun opgedane kennis inzetten 
voor hun eigen gemeenschappen,  is zo groot,  dat er de afgelopen 3 jaar in 13 andere 
dorpen ook begonnen is om op deze wijze de landbouw te verbeteren.  In deze “nieuwe” 13 
dorpen gaat het om 1272 boerenfamilies.  En voor de volgende 3 jaar staan er weer een 
aantal dorpen op de nominatie om mee te doen.
Bij het 2e cluster van 13 dorpen is inmiddels een 2e landbouwschool opgericht.
Beide scholen hebben een speciaal curriculum dat gericht is op inheemse jongeren.  Daarom 
vielen ze buiten het reguliere onderwijs.   Maar ze doen het vanaf de oprichting zo goed en 
ze leveren zoveel kwaliteit,  dat ze inmiddels gecertificeerd  zijn door het Filippijnse 
ministerie van onderwijs.
In 2009 ondersteunde Ronoylion het project door de financiering van de bouw van een klein 
trainingscentrum,  dat nu gebruikt wordt voor trainingen in duurzame landbouw, 
vergaderingen en gemeenschapsactiviteiten. 
Ook werd een deel van de landbouwtrainingen 
gefinancieerd. 
In 2010 hebben we  geïnvesteerd in de aankoop 
van kleinvee, de aanschaf van klein 
landbouwmateriaal, aanschaf van zaden en van 
zaailingen van  abacabomen.  en de aanschaf van 
2 abaca strippers.
Van 2011 t.e.m. 2014 is jaarlijks geïnvesteerd in 
de aanschaf van nieuwe abacazaailingen om het 
aantal bebouwde ha met abacabomen uit te 
breiden.  Voor de verwerking van de abaca werden in die jaren 3 abacastrippers 
aangekocht en over de dorpen verspreid.   



In 2013 werden 160 kippen, 35 varkens en 22 geiten aangekocht met hulp van Ronoylion en 
over 148 gezinnen verspreid.  

Daarnaast werden in 2 grotere dorpen 2 
coöperatieve winkeltjes opgezet. Deze 
winkeltjes maken basisgoederen als zeep, 
lampolie, meel e.d. lokaal beschikbaar tegen 
aanvaardbare prijzen. 
Abacabomen worden gebruikt om vezels uit 
de stambladeren te trekken. Abacavezels 
worden gebruikt voor oa  productie van 
manden, matten,  het maken van touw en ze 
worden aan de industrie geleverd die ze tot 
binnenbekleding voor fiets- en autobanden 

verwerkt.  Het wordt ook wel Manillahennep genoemd.
Abacastrippers zijn eenvoudige 
constructies met een draaiwiel dat door 
een dieselmotortje wordt aangedreven en 
waarmee men de vezels uit de 
abacabladeren trekt.  Deze manier van 
vezels trekken geeft een veel betere 
kwaliteit van vezels dan de handmatige 
abacastripper.   Bovendien verkorten de 
machinale abacastrippers het 
verwerkingsproces tot vezels aanzienlijk, 
waardoor de vezelproductie stijgt.
Naast het vergroten van landbouwproductie 
en verbeteren van het inkomen is het een uitdrukkelijke doelstelling van Alcadev  om de 
capaciteiten van de leiders en leden van de boerenorganisatie te versterken en te 
verbeteren. Daardoor wordt een goed en duurzaam beheer van de projecten bevorderd.

Waterbuffels voor 
boerencoöperatie in Panay.
In 2013 financieerden we een 
tweejarige landbouwtraining voor 
inheemse  boeren in het zuiden van 
het eiland Panay in de Filippijnen.  In 
de loop van die training werden 2 
ploegen en 6  waterbuffels voor de 
boeren aangekocht, maar om het land 
optimaal te kunnen bewerken waren 
10  waterbuffels nodig.  In 2014 



werden er nog 2 gekocht en ook in 2015 worden er 2 bijgekocht,  zodat men dan de 
beschikking heeft over 10 waterbuffels.
Deze boeren wonen in afgelegen gebieden met weinig  toegang tot onderwijs  en  vèèl te 
weinig kennis van effectieve  landbouwmethodes.   Om te kunnen overleven worden hele 
lange werkdagen gemaakt en moeten ook jongeren meewerken op het land.  
Er worden  nog heel primitieve landbouwtechnieken toegepast.  Veel 
boerengemeenschappen werken nog semi-nomadisch en te veel velden op de berghellingen 
worden door erosie bedreigd.   
Door het aanleren  van betere 
landbouwtechnieken  en het 
ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden in alternatieve 
landbouw is  de lokale partner  van 
Ronoylion op Panay begonnen om de 
boeren te helpen de 
landbouwmethodes te verbeteren. 
En daarmee ook de productiviteit 
van de boeren,  hun 
voedselzekerheid  èn  hun 
gezondheid..  
Waterbuffels worden ook wel 
karbouwen genoemd.  Deze dieren 
kunnen zowel als lastdieren als  als trekdieren worden gebruikt.  Vooral op natte 
rijstvelden zijn ze heel geschikt.  
Behalve aan landbouwtraining wordt ook aan ontwikkeling van de gezondheidszorg en het 
onderwijs gewerkt.   Al deze zaken vormen immers een samenhangend geheel.

   Hulp aan dorpjes op zuidoost Samar na de tyfoon Hayan
In november 2013 ging over het midden van de Filippijnen  de afschuwelijke en 
verwoestende tyfoon  Haiyan waarvan de beelden nog op ons netvlies staan.  

Sinds dat allesverwoestende natuurgeweld zijn de 
bewoners met hulp van buitenaf druk bezig geweest 
om  weer huisjes overeind te zetten.  Organisaties 
als de Samenwerkende Hulp Organisaties van giro 
555 en diverse internationale organisaties hielpen 
met de wederopbouw van huisjes.  Samen met de 
plaatselijke Filippijnse hulpverleners zijn organisaties 
als Ronoylion daarna op zoek gegaan naar hulp om het 
land weer te kunnen bebouwen met  cocosbomen, 

bananenbomen,  koffieplanten, abacabomen  en citrusvruchten.  



 Want naast weggevaagde huizen is er  ook 
onnoemelijk veel schade aangericht aan alle 
gewassen en bomen die door de mensen 
gebruikt werden om in hun inkomen te 
voorzien.  De schade aan de kokospalmen 
bijvoorbeeld was enorm.   90 to 95% van de 
bomen lag om of  was  als lucifershoutjes 
afgebroken
Heel 2014 en 2015 genereren wij geld,  oa.  via 
kerkcollectes,  om voor enkele dorpen op 
zuidoost Samar nieuwe cocosbomen, 
koffieplanten, abacabomen  en citrusbomen te kunnen aanschaffen .  
Ook zaadgoed voor veldgewassen moet worden aangeschaft, omdat het zeker nog lange tijd 
zal duren voordat de boeren zo ver zijn dat ze van de bomen “de vruchten kunnen plukken”. 

Verbetering landbouwontwikkeling van 2 dorpen op noordoost 
Panay

Dit projekt betreft een aantal boerendorpjes op het eiland Panay,  waarover in 2013 de 
tyfoon Haiyan raasde.  Panay werd minder vaak genoemd in het nieuws, maar ook daar is de 
tyfoon in alle hevigheid overheen gegaan.  Op het eiland wonen naast vissers ook veel 
boeren,  die door de tyfoon extra in de zorgen zitten:  hun landbouwontwikkeling staat op 
heel laag peil en door de tyfoon  verloren ze vrijwel alles wat ze bezaten. Hun huisjes 
hebben ze inmiddels door noodhulp weer op kunnen bouwen,  ook de eerste zaden hebben 
ze uit noodhulp ontvangen,  maar ze moeten verder geholpen worden met verbetering van 
hun landbouwontwikkeling, die nog in een primitief stadium verkeert.
Die hulp bestaat uit landbouwonderwijs en gaande die trainingen worden benodigde 
materialen en dieren aangeschaft.  Enkele Waterlandse diakonieën helpen ons daarbij met:

- de aanschaf van 6 waterbuffels,
- aanschaf van 25 geiten, 40 varkens en 80 koppels 
  kippen,
- in 2 dorpen de bouw en inrichting van een coöperatief 
   winkeltje,
- aanschaf van 2 graanmolentjes,  2 dorsertjes,  2 
   abacastrippers, 2 broedmachines en  
   2 mudboats,
- aanschaf van enkele dieselmotortjes voor het 

bevloeiïngssysteem  op de landbouwvelden.
Alle materialen worden na aanschaf in coöperatief verband gebruikt door de boeren, omdat 
samen het land bewerken voor deze boeren van oudsher een vanzelfsprekendheid is. 
Alleen het kleinvee wordt per individueel huishouden verdeeld.  Na geboortes moeten de 
jonge dieren aan elkaar doorgegeven worden.



Naast alle  kleinvee zijn waterbuffels erg 
belangrijk voor de boeren.  Deze dieren 
kunnen nl. zowel als lastdieren als  als 
trekdieren worden gebruikt.  Vooral op 
natte rijstvelden zijn ze heel geschikt.  En 
rijst vormt het hoofdvoedsel voor deze 
boeren.
De genoemde apparaten zijn eenvoudig van 
constructie en kunnen door de boeren zèlf 
onderhouden en gerepareerd worden.
Het gaat bij dit project om ongeveer 154 
huishoudens van bergdorpen op Panay.
Met dit project hopen we de zwaar getroffen boeren op Panay weer uitzicht op een goede 
toekomst te bieden.
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