
OVERZICHT VAN DE PROJECTEN DIE SINDS 1986  DOOR RONOYLION 

WERDEN GESTEUND EN/OF OPGEZET 

1. Het basisgezondheidszorgprogramma "Community Based Health 

Services" in de provincie Zamboanga del Norte met een vaste 

jaarlijkse bijdrage om de gezondheidszorg voor de armen 

provinciaal op poten te zetten en uit te breiden van dorp naar 

dorp. 
 

 2.  De boerencoöperatie Davao del 

Norte Farmers Association voor    

de opzet van een drieledig landbouwprojekt, te weten een 

kippenfokkerij, een eendenfokkerij en de teelt van abacca-bomen van 

welks vezels men touw produceert. 

 

 
3.    Bijdrage aan de opzet van inkomensverwervende projekten door de ngo Kalusagan. 

In Kalusagan hebben de gezondheidszorgwerkers van Mindanao zich verenigd. Door de 

opzet van kapitaalverwervende projecten (varkens- en kippenfokkerij, aanleg van 

kruidentuintjes, opzet van winkeltjes e.d.) kan men de regelmatig terugkerende onkosten 

van gezondheidszorgprogramma's bestrijden. 

 

4. Een bijdrage aan de verbouw en uitbreiding van het medische bibliotheekje 

van de overkoepelende gezondheidszorgdienst  "Community Based Health Services" in Davao. 

Hiervan maken alle gezondheidszorgprojecten op het eiland gebruik. 

 

5. De onkosten van een eilandwijde vergadering van gezondheidszorgwerkers. 

    
6. Een bijdrage voor de Tadeco-arbeiders die van 

een bananenplantage werden ontslagen en zelf 

projecten wilden starten om zich een inkomen te 

verschaffen. 

       

7. Bewustwordingstrainingen aan 

krottenwijkbewoners in Manilla door het Ecumenical 

Partnership for International Concerns. Door deze 

trainingen wil men de mensen bewust maken van het bestaande maatschappelijk 

systeem in de Filippijnen en hen toerusten om zich in de negatieve gevolgen daarvan 

toch staande te kunnen houden en op te komen voor hun rechten. 

8. Het kinderopvangcentrum "Sandigan Kaunlaran Mamayan Kamarm", waar kinderen worden 

opgevangen van ouders die beiden moeten werken om in het normale levensonderhoud 



(minimaal) te kunnen voorzien. 

Om te voorkomen dat de kinderen van deze ouders gaan zwerven, worden ze 

in dit centrum opgevangen en krijgen onderwijs en zo mogelijk scholing voor een beroep. 

9. 

Bijdrage aan een alfabetiseringsprogramma voor kinderen uit de bergdorpen nabij 

Butuan. Dit alfabetiseringsprogramma is opgezet door nonnen van de congregatie "Good 

Sheppard Centre" en staat o.l.v. sister Mary John Dumaug. 

 

 

10. Materiaalkosten voor de bouw van een gemeenschapsgebouwtje in één van deze 

bergdorpen. Het gebouwtje is door de dorpelingen zelf in elkaar gezet en wordt behalve 

als schoolgebouwtje voor het alfabetiseringsprogramma ook gebruikt voor andere 

gemeenschapsactiviteiten.  Die activiteiten zijn oa.  het geven van voorlichting + scholing 

aan volwassenen op gebied van landbouw, voeding en hygiëne, gezondheidszorg en lees-, 

schrijf- en rekenonderwijs aan volwassen analfabeten. 

11. Bijdrage aan de Alliance of Concerned Teachers, die opkomt voor de belangen van goed 

onderwijs en leerkrachten. Omdat het recht op goed onderwijs en de belangen van de 

daarbij betrokken leerkrachten nogal verkwanseld worden in de Filippijnen is deze A.C.T. 

ontstaan. 
Wij hebben hen geholpen een 

Inkomensverwervend Project (melkproject) op 

te zetten voor een aantal werkloze 

leerkrachten. 

13. Jaarlijkse afname van handgemaakte 



wenskaarten van de Selda-groep:  een groep van allerlei mensen, die tijdens het regime van 

Marcos als politiek gevangenen vastgezeten hebben, vanwege hun aanhoudende kritiek op het 

uitbuitende, corrupte en zichzelf-verrijkende regime van Marcos. (zie ook rondzendbrief 

nov. 1994 + aanbod kaarten in de rondzendbrieven). Na hun vrijlating onder Aquino was er 

geen werk voor hen en hebben ze de handen ineen geslagen en een inkomensverwervend 

projekt opgezet in de vorm van het vervaardigen van handgemaakte wenskaarten. Met de 

verkoop hiervan onderhouden zij hun gezinnen.  Een deel van het inkomen wordt belegd in 

een gezamenlijke  "pot"  waaruit o.a. onderwijs voor de kinderen, ziektekosten e.d. worden 

betaald. Door de verkoop van hun kaarten in Nederland via onze stichting hebben deze 

mensen van de Seldagroep een bestaansinkomen. 

 

14.  In 1993 is in samenwerking met de stichting Wilde Ganzen een groter 

inkomensverwervend project voor de Gezondheidszorgdienst van Dipolog (genoemd bij 1) 

      opgezet.  Omdat de Gezondheidszorgdienst op de lange duur financieel geheel zelfstandig en 
dus onafhankelijk van Ronoylion moest worden,  is in samenwerking met stichting Wilde 

Ganzen een soort Boerenleenbankje opgezet voor boeren (vooral cocosboeren in dit district) 

en vissers.  Onder voorwaarden kunnen zij een kleine lening krijgen t.b.v. hun bedrijfje, 

waarbij land, boot en/of vistuig dienen als onderpand voor de lening van de 

Gezondheidszorgdienst.  De periodieke rente die zij betalen is inkomen voor de Community 

Based Health Services.  Het zijn betrekkelijk kortlopende leninkjes, waarbij het geld na 

aflossing weer beschikbaar komt voor nieuwe leninkjes aan anderen.  De rentes zijn laag, 

omdat het om leningen aan arme boeren en vissers gaat. 

 

15.  De aankoop van 2 karbouwen (waterbuffels) voor 2 

boerencoöperaties (in Matalang + Site pr. Misamis 

en Zamboanga.). Deze 2 karbouwen maken deel uit 

van een sociaal-economisch ontwikkelingsplan dat 

het Center for Rural Development Services bezig is 

uit te voeren met en op initiatief van de twee 

coöperaties.  Via dit sociaal-economisch 

ontwikkelingsplan wil men het zeer minimale 

bestaansniveau van de boeren in de regio opkrikken. CRDS streeft ernaar om dit op een milieu-

vriendelijke  wijze te doen en met zo min mogelijk chemische input (compost, dierlijke mest, 

autochtone zaden e.d.) 

 

16. Aanschaf van een buitenboordmotor voor de schoolboot van de kinderen in Balit. 

Met deze boot worden veel kinderen die langs de rivier op grote afstand van school wonen 

heen en weer gebracht tussen school en huis. 

Buiten de schooluren worden boot+motor gebruikt door de arts van de Community Based 

Health Services in de regio om patiënten te bezoeken en zonodig te vervoeren naar de 



Gezondheidszorgkliniek. 

 

17. Bouw van een watertank voor sanitaire en drinkwatervoorziening van een basisschooltje in het 

bergdorp San Andres. 

 

18. Sinds 1997 nemen wij ook kaarten af van patiënten van 

het  "Our Lady of Victory Training Center"  waar arme 

gehandicapte jongeren tijdelijk worden opgenomen 

vanwege een operatieve ingreep + revalidatie. Tijdens 

hun opname in het centrum leren ze allerlei 

handvaardigheden, waaronder handgeborduurde kaarten 

maken, waarvoor ze een vergoeding krijgen. Deze 

opgedane  vaardigheid kunnen ze ook gebruiken om een 

inkomen te verwerven nadat ze uit het Training Center 
zijn ontslagen. 

19. Een groter landbouwproject in Basak en Tumpagon op Mindanao. 

De boeren die hier wonen zijn vaak van hun grond verdreven om plaats te maken voor 

grote plantages  en/of multinationale  mijnbouwbedrijven.  Zij leven nu op schrale grond 

en het Center for Rural Services projects wil hen helpen de levensstandaard te 

verbeteren.  Onderdelen van het project waren: 

  
          1. Aanschaf van 6 waterbuffels om het land te bewerken, 

2. Aanschaf van 8 ploegen en 8 eggen,  

3. Aanschaf van een suikerverwerkingsmolen voor suikerriet, 

 4. Basislandbouwopleiding,  waarin o.a. aandacht besteed gaat worden aan 



grondbewerking,  verantwoorde verzorging en vermeerdering van 

waterbuffels, grondverbetering door bemesting en compostering, 

onderhoud en reparatie van eenvoudige landbouwwerktuigen, zaad-

veredeling, diversificatie van landbouwproducten, waardoor boeren minder 

afhankelijk worden van misoogsten. 
De opleiding wordt op en bij het veld gegeven, zodat praktijk en 

theorie meteen kunnen worden gekoppeld. 

 5. Samenstelling van landbouwvoorlichtings-   

              boekjes voor analfabeten, 

 6.Dagelijkse praktische begeleiding door 

                    deskundigen bij de invoering van verbeterde 

                    landbouwtechnieken, 

 7. Opslag- en vervoersfaciliteiten voor oogst, 

 8. Basisopleiding op gebied van voeding, hygiëne 

en gezondheidszorg voor vrouwen en eenvoudige 

basisuitrusting voor een dorpskliniekje. 

 
20. Aanschaf van twee "mudboats".  Dat zijn ploegen die gebruikt worden door boeren op de  

natte rijstvelden.  De ploeg staat in een soort ijzeren bootje waardoor de boeren het 

werktuig over de natte velden kunnen trekken. Elke ploeg gaat gebruikt worden door een 

30-tal boeren. Er wordt niet alleen voorzien in de aanschaf ervan, maar ook in beheer en 

onderhoud. 

Er is een soort fondsje opgericht, waaraan elke boer zijn bijdrage moet leveren. 

Daaruit worden onderhoud en afschrijving van de mudboats  betaald. 

 
21. Een kleine dorsmachine voor de bovengenoemde boerengroep in een van de bergdorpen nabij 

Butuan. Ook hier is een groep verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie. 

 

22. Aanleg van een drinkwaterreservoir annex buizensysteem voor verdeling van  

schoon drinkwater over meerdere tappunten in het dorp. 



 

     Het gaat hier om voorzieningen voor boeren in een gebied waar de natuurlijke watervoorziening 

ernstig is aangetast door grootschalige ontbossing als gevolg van commerciële houtkap. Waar 

voorheen van nature zuiver water voldoende beschikbaar was voor zowel mens, 

dier als plant, is nu die natuurlijke watervoorziening volledig verstoord. Onder leiding van  
een deskundige organisatie hebben de boeren door het aanleggen van een bevloeiïngs- en 

drinkwatersysteem die mate van beschikbaarheid van bruikbaar water weer beter in de hand. 

 

23. Voor de dorpjes San Roque en Hugmakan 

aanschaf van 3 waterbuffels en 3 graanmolentjes. Tijdens een cursus is o.a. aandacht 
besteed aan gebruik en verzorging van de waterbuffels, maar ook aan een verantwoorde 

vermeerdering van deze dieren. 

      Een geselekteerd groepje boeren is betrokken bij het onderhoud van de molentjes. Ook 

is een vaste molenaar aangesteld. En in georganiseerd verband is een onderkomen voor 

de molens gemaakt. Tevens is een fondsje opgericht waaruit onderhoud en brandstof 

worden bekostigd. Daaraan levert elke boer naar verhouding van gebruik zijn bijdrage. 

 

24. Aanschaf van 2 grotere korenmolens voor 5 boerendorpen in de provincie Surigao del Norte. 

 Een geselekteerd groepje boeren is betrokken bij het onderhoud van de molentjes. Ook is 

een vaste molenaar aangesteld. En in georganiseerd verband is een onderkomen voor de 

molens gemaakt. Tevens is een fondsje opgericht waaruit onderhoud en brandstof worden 

bekostigd. Daaraan levert elke boer naar verhouding van gebruik zijn bijdrage. 

25. Voor 6 barrio’s (barrio =dorp):  Mahaba, San 

Antonio, San Isidro, San Juan, Sto Nino en San 

Roque, verspreid over de provincies Agusan del Sur 
en Agusan del Norte aanschaf van 6 acabastrippers. 

Deze laatsten zijn werktuigen die abacabladeren 

(de schutbladeren van de stam) zodanig bewerken 

dat de vezels alleen overblijven. De abacaboom lijkt 

sprekend op een bananenboom. Na de eindbewerking 

worden de vezels gebruikt voor vervaardiging van 



touw, matten, manden en andere producten.  Ook tassen, etuis e.d. worden van de vezel 

gemaakt. Bovendien worden ze steeds meer gebruikt voor de 

binnenbekleding van auto- en (brom)fietsbanden. 

      Abacavezels zijn ook gemakkelijk te vervoeren naar de markt. 

En dat is voor deze inheemse boeren, die vaak hoog in de 
bergen wonen, waar alleen vervoer per paard en soms per 

motorfiets mogelijk is, een bijkomend voordeel. 

      Door de aanschaf van de abacastrippers zijn abacabomen 

de belangrijkste bron van inkomsten geworden voor deze 

inheemse boeren, die voorheen van een zeer schamel 

inkomen moesten leven, omdat ze qua landbouwontwikkeling 

ver achter lopen. De begeleidende organisatie CRSP 

besteedt ook aan dit aspekt van ontwikkeling veel aandacht. 

 

 

 

26. Investering in microkredieten voor kleine boeren o.l.v. het Center for Rural Services.  
      Veel boeren zijn voor investering in oa. zaaigoed en kleine landbouwwerktuigen afhankelijk van 

geldschieters die hele hoge rentes vragen, waardoor kleine boeren vaak in een levenslange 

schuld aan en afhankelijkheid van die geldschieters komen. 

     Bij de gevestigde banken kunnen deze arme boeren niet lenen, omdat ze geen 

     onderpand ter beschikking hebben. Het gaat nl. om heel eenvoudige boeren 

     die vaak nog met ruilhandel bezig zijn i.p.v. met geldhandel. De leentermijnen   

     zijn kort en gekoppeld aan elke oogst. Per 1000 geleende pesos  (de   Filippijnse munt)  

     lossen de boeren na elke oogst hun lening en rente in natura af,  zijnde zakken rijst en/of  
     cocos.  Die worden  door CRSP verkocht tegen de best mogelijke prijs.  

     Van de winst die de leenbank maakt, worden weer andere boeren in staat gesteld om tegen   

     sociaal aanvaardbare rente leningen af te sluiten en zullen op langere termijn gezamenlijk  

     werktuigen worden gekocht.    

 

 

   27. De bouw van 3 schooltjes voor kinderen van 

inheemse boeren. In veel dorpen van deze 

Lumadstammen is geen schooltje, of alleen voor 

kinderen t/m. 8 jaar, zodat de oudere kinderen 11 à 

12 km per dag heen en weer moeten lopen naar de 

dichtstbijzijnde school . Bovendien beschikken de 

bestaande schooltjes over heel weinig faciliteiten als 

boeken, schriften en schrijfmateriaal. 

       Samen met het Center for Rural Services Projects, 
een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet 

voor ondersteuning van kleine boeren, zijn in 3 dorpen kleine schooltjes gevestigd en van de 

noodzakelijke inrichting voorzien. 

       Een aantal andere, bestaande schooltjes worden voorzien van ontbrekende leermiddelen als 



schriften, schrijfmateriaal, boeken en beter meubilair. 

       Gekoppeld daaraan de opleiding van 5 inheemse leerkrachten om de kinderen van deze 

boeren in eigen taal en eigen omgeving en met inachtneming van hun inheemse cultuur 

zinvol onderwijs te kunnen geven 

 
28. Steun aan de Misamis Oriental Farmers Association om met de boeren van 5 dorpen 

(Looc, Alipuaton, Ili-ilihon, Tinagaan, Buhal: 785 huishoudens van ongeveer 5000 mensen) 

een bananencoöperatie op te zetten. Bananen vormen in hun regio een marktproduct, 

maar omdat de boeren overgeleverd zijn aan de opkopers in hun dorpen, ontvangen ze een 

minimale prijs voor hun bananen. Met de oprichting van een coöperatie kunnen ze de 

tussenhandel uitschakelen en 15 tot 20% meer voor hun bananen krijgen. Maar omdat ze 

onvoldoende geschoold waren voor het leiden van een coöperatie en ook de middelen 

ontbraken om de benodigde materialen aan te schaffen, heeft Ronoylion geïnvesteerd in:   

-opleiding in het uitvoeren van speciale taken 

  zoals het beheren van de financiën, het  

  leiden  van een coöperatie, 

- aanschaf van een vrachtwagen, een fruitweegschaal en  
   materiaal voor de bouw van een grote 

   opslagruimte. Dit magazijn heeft faciliteiten om de       

   bananen enige tijd te kunnen bewaren. 

- oprichting van coöperatieve winkeltjes met      

   basisvoorraad, van waaruit boeren hun eerste 

   levensbehoefte kunnen kopen tegen sociaal 

   aanvaardbare prijzen.                                                                                  

29. Bouw van 2 schooltjes in Eliam en Dumasilag + gekoppeld daaraan de opleiding van parateachers.  

Deze leerkrachten komen uit de eigen omgeving van de kinderen, spreken daardoor hun dialect 
en kennen hun cultuur.  Ze passen het 

onderwijsprogram en de inhoud daarvan aan 

aan wat deze kinderen nodig hebben. En dat is 

behalve leren lezen, schrijven en rekenen ook:  

onderricht in goede voeding,  hygiëne,   

gezondheid,  bewustworing van eigenwaarde en 

rechten die men heeft in een land waar 
economische en politieke onderdrukking 

heerst. 

  Verbouw van diverse soorten groenten, fruit 

  en medicinale planten is een vast onderdeel van 

  het onderwijsprogram. 

                 30. Reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan  

                        2 schooltjes in bergdorpen van Agusan. 

 

31. Opzet van  een soort Boerenleenbank door MFRC, waar 

boeren tegen sociaal-aanvaardbare rente een lening kunnen 

sluiten die gebruikt wordt voor de investering in hun 



bedrijfje.  Er wordt een contract afgesloten dat het geld alleen voor het land gebruikt mag 

worden en verder wordt er een regeling getroffen dat de boeren een aflossingsdeel van de lening 

en de rente onmiddellijk na de oogst moeten voldoen. Zo komt er geleidelijk  weer geld vrij voor 

boeren die ook een lening willen afsluiten.  

Hoe meer beginkapitaal MFRC heeft, hoe meer boeren geholpen kunnen worden aan een 
rechtvaardige lening.  En wanneer er op de langere duur een geldoverschot ontstaat, wil men 

daarvan gezamenlijke landbouwwerktuigen aanschaffen zoals waterbuffels,  ploegen en 

rijstveldploegen, kleine dorsmachientjes  en korenmolentjes.  Deze laatste machientjes in 

eenvoudige uitvoering,  zodat ze in de dorpen geplaatst kunnen worden en door de boeren zelf 

bediend en onderhouden kunnen worden. 

 

32. Uitbreiding van een  kleine abacaplantage in Tagpangi 

met 1500 zaailingen voor abacabomen, aanschaf van 

een machinale abacastripper voor de verwerking van 

de abacavezels,  aankoop van 2 paarden,   

      2 waterbuffels,  2 ploegen,  2 eggen, bouwmateriaal 

voor het onderkomen van de stripper,  training en 
verblijf van de onderhouds- en reparatieploeg,  

training in financieel management van het projekt,    

vervoerskosten van de begeleidende organisatie. 

Abaca’s zijn bomen  die sprekend lijken op 

bananenbomen.    

Uit de schubbladeren trekt men de vezels met de zgn.  

"abacastripper". Vezels worden gebruikt voor het maken van o.a. 

touw,  matten,  manden en tassen.  Bovendien worden ze  in de 
industrie steeds meer gebruikt voor de binnenkant van auto- en 

(brom)fietsbanden en  als grondstofvezel voor de binnenbekleding 

van auto’s.  De boeren hebben zelf een goed onderkomen voor de 

stripper gemaakt. 

Een geselecteerd groepje boeren heeft  onderricht gekregen in 

onderhoud en reparatie van de stripper. Onderhouds- en 

reparatiekosten worden betaald uit de opbrengst van de stripper.   

De bediening van de stripper  wordt gedaan worden door een 

stripperaar.   Hij is ook  het hoofd van de onderhouds- en 

reparatieploeg.   

Voor het bewerken van de plantage zijn 2 waterbuffels gekocht.  En 

voor vervoer van de produkten vanaf de plantage naar de 

opkoopplaats van de vezels 2 paarden  aangeschaft.    Training van de boeren in financieel 

management van het projekt is inbegrepen. 

 
33. Landbouw- en voedselzekerheidsprogramma van Alcadev. 

Sinds 2009 steun aan Alcadev, een organisatie die werkt 

voor de inheemse bevolking in afgelegen dorpen in de 

provincie Surigao. Alcadev combineert vanaf 2005 een 



landbouwschool voor lokale inheemse jongeren met 

concrete projecten in de dorpen die de voedselproductie 

en het inkomen van de arme boerengezinnen moet 

verbeteren. De jongeren worden in 3 jaar opgeleid in 

duurzame landbouwtechnieken om die vervolgens toe te 
passen en aan te leren aan anderen in hun 

dorpsgemeenschappen. De uiteindelijke bedoeling van het 

project is om de jaarlijkse periode van ongeveer 9 

maanden waarin gezinnen zich geen 3 maaltijden per dag 

kunnen permitteren,  te reduceren tot 0 maanden. Deze 

doelstelling wordt bereikt door enerzijds de verhoging van de landbouwproductie voor eigen 

consumptie (rijst, maïs, groenten, vlees en vis)  en door teelt van vis en kleinvee, anderzijds de 

verhoging van het cash inkomen door cashcrops.  Dit laatste gebeurt vooral door het ontwikkelen 

van de productie en verkoop van abaca. Behalve het 

vergroten van landbouwproductie en verbeteren van 

het inkomen,   wil men met het project ook de 

capaciteiten van de leiders en leden van de 
boerenorganisatie versterken en verbeteren,   

waardoor een democratisch en duurzaam beheer van 

de projecten bevorderd wordt.   

Ronoylion  droeg/draagt bij door financiering van 

trainingen,  bouw van een trainingscentrum, bouw en 

inrichting van coöperatieve winkeltjes,  aankoop van 

karbouwen en kleinvee (geiten, varkens, kippen),  

landbouwwerktuigen en abacastrippers (werktuigen om vezels te trekken). En aankoop van 
abacazaailingen waardoor jaarlijks de abacavelden kunnen worden uitgebreid. 

 

34. In 2009 een samenwerkingsproject met stichting Wilde Ganzen, waarbij voor boeren van de 

hacienda Luisita een proefboerderij werd opgezet om ze om te scholen van suikerrietarbeider in 

dienst van grootgrondbezitters tot zelfstandige boeren die werken in  coöperatief verband.  De 

arbeiders van de hacienda zijn verenigd in de Luisita Arbeidersbond. 

 Het land is in het kader van landbouwhervorming 

toegewezen aan deze landarbeiders die de grond  

wilden gaan gebruiken voor verbouw van eigen 

consumptiegoederen  (zoete aardappelen, noten, 

allerlei soorten bonen,  papaya’s, cassave e.d.). En 

ook voor de teelt van abacabomen en bananenbomen. 

De proefboerderij is bedoeld om 

landbouwonderwijs te geven,  landbouwtechnieken 

te verbeteren,  diversificatie van 
landbouwgewassen te bevorderen, zaadbanken aan 

te leggen en voor het onderbrengen van machines. 

Voor de proefboerderij zijn ook eenvoudige 



machines als handtractor, mudboats (ploeg voor rijstvelden),  ploegen en eggen aangeschaft en 

waterbuffels. 

Het programma richtte zich op 100 landarbeiders in drie dorpen, die getraind en uitgerust worden 

voor het boerenvak. Deze groep geeft zijn kennis weer door aan een 2e groep, die aan een 3e enz. 

enz.  Zo moet de kennis dus als een olievlek over ongeveer 2000 boeren worden uitgespreid. 
Dit project heeft plaatsgevonden  in samenwerking met Wilde Ganzen in 2009/2010. 

 

35. Waterbuffels voor boerencoöperatie in Panay,  
Aankoop van 2 ploegen en 10 waterbuffels voor inheemse  

boeren op het eiland Panay.   

Het gaat om boeren die in afgelegen gebieden wonen met 

weinig  toegang tot onderwijs  en  vèèl te weinig kennis 
van effectieve  landbouwmethodes.   Er worden nog 

primitieve landbouwtechnieken toegepast als slash-and- 

burn..   

Via landbouwtraining  in het gebruik van betere 

landbouwtechnieken en het ontwikkelen van kennis en 

vaardigheden in alternatieve landbouw verbetert de lokale 

partner  van Ronoylion op Panay geleidelijk aan de landbouwmethodes van de boeren.  En daarmee 
ook de productiviteit,  hun voedselzekerheid  èn  hun gezondheid..   

 

36. Hulp aan slachtoffers tyfoon 2012, 
      In 2012 werd via een speciale actie, los van het 

projectwerk van Ronoylion,  een actie gevoerd om noodhulp te 

geven aan slachtoffers van de tyfoon die over het noorden van 

Mindanao raasde en met veel wateroverlast en overstromingen 

gepaard ging. 

Deze noodhulp bestond uit voedselpakketen, medische zorg aan 

gewonden,  preventieve maatregelen om uitbraak van ziektes te 

voorkomen, psychische hulp aan getraumatiseerde kinderen en 

volwassenen.    En daarnaast verstrekken van tenten, kleding  en kookgerei. 

De actiegelden werden ingezet door onze lokale partners van zowel de Protestantse als de  
Roomskatholieke Kerk en de niet-gouvernementele organisaties MINDANAO FARMERS 

RESOURCE CENTRE,  die onze boerenprojecten op Mindanao begeleidt. 

 

37. Tandartsproject Mercelyn Alosbanos  
In 2011 werd een basispakket verstrekt aan 

Mercelyn Alosbanos, een vrijwilligster die op een 

basisschool met ongeveer 450 kinderen belangeloos 

de gebitten en mondhygiëne van alle kinderen 

onderhoudt en verzorgt.  Van de school heeft ze 

daarvoor  een ruimte ter beschikking gekregen,  

waarin ook preventieve medische zorg aan kinderen 

wordt geboden en kleine medische problemen 



worden behandeld.  Voor deze tandartsvrijwilligster werden een mobiele tandartsstoel, een 

boormachine, een steriliseeroven,  tandartsinstrumenten ,  een instrumentenkast en  

verbruiksmateriaal voor een jaar (verband, katoenproppen, ontsmettingsmiddel e.d.) aangekocht.  

Buiten schooltijd kunnen ook volwassenen zich laten behandelen tegen vergoeding.  Van die 

vergoedingen wordt weer nieuw verbruiksmateriaal gekocht. 
De tandartsstoel is mobiel gekocht, zodat hij in de toekomst ook kan worden ingezet op andere 

basisscholen. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


