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Beste mensen,  

  

                       Hierbij ontvangt u weer de jaarlijkse                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                     rondzendbrief van de stichting Ronoylion. 

                     In deze rondzendbrief gaat het  over: 

 
-  het landbouw- en voedselzekerheidsproject van Alcadev, 

-    onze website 

-  hulp aan boerencoöperatie op Panay na de tyfoon, 

- het financiële verslag, 

- activiteiten van ons Wereldwinkeltje, 

- workshops voor kinderen 

 

 

Echter voordat we aan ons jaarverslag beginnen, moeten we u heel droevig nieuws melden uit 1 

van onze projecten, nl. dat van de landbouwschool Alcadev.  Begin september  j.l. werden in dit 

project door een paramilitaire groep 3 voorvechters voor het recht op onderwijs in koelen bloede 

vermoord. Eén van hen is Emerito Samarca, directeur van de landbouwschool van ALCADEV,  door 

ons en zijn leerlingen en team “Emok” genoemd. 

  

 

 
Emok spreekt de leerlingen toe bij de uitreiking van de einddiploma’s  
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De anderen waren een dorpshoofd  en een inheemse boerenleider.  Zoals u uit vorige 

rondzendbrieven weet, runt Alcadev in het noordoosten van Mindanao een secundaire  

landbouwschool voor inheemse jongeren, die anders geen opleiding kunnen krijgen.  De jongeren 

leven en werken op de school, en keren in de weekends en de vakanties terug naar hun  

bergdorpen waar ze datgene wat ze geleerd hebben,  toepassen samen met andere  

dorpelingen en zo de landbouw verbeteren en de honger terugdringen. De school aarzelt niet om 

inheemse bevolkingsgroepen zoals de Lumads, die in ons projectgebied wonen,  te steunen in hun  

strijd voor het behoud van hun land en hun recht op een humaan bestaan.  Multinationals willen 

via de Filipijnse regering hun land namelijk maar al te graag inpikken voor grootschalige 

mijnbouwprojecten. Ook studenten van de school verzetten zich actief tegen geplande 

mijnbouwprojecten, die desastreuze gevolgen hebben voor hun gezondheid, voor de landbouw en 

voor hun toekomst.  Door het onderwijs op de school van Alcadev krijgen de jongeren niet enkel 

betere toekomstperspectieven, ze worden ook mondiger.  Dit is vaak tegen de zin van de 

Filipijnse regering.  Die trekt namelijk vaak alle registers open om mijnbouwprojecten en 

palmolieplantages te gunnen aan multinationals en die eigenaar van het boerenland te maken.  Dat 

doen ze voor het grote geld dat het opbrengt.  Ze deinzen er niet voor terug om via het leger 

paramilitaire milities in te zetten om de boeren van hun land te verdrijven en protest tegen de 

schending van mensenrechten de kop in te drukken.  

                  

De lokale  mensenrechtenorganisatie Karapatan vreest dan ook dat de regering deze moorden in 

de doofpot zal proberen te stoppen.  Een vrees die al bewaarheid wordt door alle leugens die 

over de brute, genadeloze moorden inmiddels worden verspreid! 

De moord op “Emok” is helaas geen alleenstaand geval. Gezondheidswerkers, 

gemeenschapsleiders en andere mensenrechtenactivisten, die kritisch zijn over de overheid 

worden steeds meer slachtoffer van aanvallen. Deze mensen worden geïntimideerd of vermoord 

en op die manier verliezen duizenden mensen in arme en verwaarloosde gebieden hun toegang tot 

zorg, ontwikkeling  en andere mensenrechten. 

We wensen de families van Emok en van beide andere mannen, het team,  de schoolkinderen van 

Alcadev, en de dorpelingen heel  veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. En als stichting 

doen wij mee aan mogelijke activiteiten om deze mensenrechtenschendingen te veroordelen en de 

daders berecht te krijgen. 

 

 

Leerlingen van Alcadev aan het werk op 

het land. 
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Het landbouw- en voedselzekerheidsproject van Alcadev 
Door de bovenbeschreven moorden en de intimidaties van de paramilitairen hebben alle 

dorpelingen en de studenten en het team van de scholen (zowel basisschool als landbouwschool) 

sinds de moorden tijdelijk een veilig heenkomen gezocht in een stadje ongeveer 15 km verderop. 

Daar bivakkeren  ze op een Sportcomplex in tenten en de leerkrachten proberen de kinderen 

daar, zowel op de basisschool als op de landbouwschool, de traumatische ervaringen te laten 

verwerken en de draad weer te laten oppakken. Hetgeen na de dramatische moord op hun 

schoolleider geen sinecure is. 

Anderzijds heeft deze monsterlijke moord de leerkrachten een boost gegeven om juist nu pal te 

staan voor het recht op ontwikkeling en onderwijs aan de kinderen. 

Zonder deze moorden zou ons verslag over de ontwikkelingen op en rond de landbouwschool een 

heel positieve zijn geweest.  In 2014 kreeg de school een regionale en een nationale prijs voor 

haar uitstekende kwaliteit van onderwijs,  het bevorderen van haar duurzame landbouwmethodes 

en het creëren van ontwikkeling en werkgelegenheid.  De school heeft zo’n goede naam dat er 

inmiddels in een andere regio van Mindanao een 2e is opgericht. Daar is een heel proces aan 

voorafgegaan, omdat zeker en duidelijk moet zijn dat de omliggende gemeenschappen en ook de 

lokale overheden de school zullen steunen. Dat ze ook weten wat er van hen verwacht wordt aan 

activiteiten. Denk bv. aan het volgen van trainingen in landbouwontwikkeling en het gezamenlijk 

bewerken van de gemeenschappelijke akkers.  Omdat de school samengaat met het opzetten van 

ontwikkelingsprojecten worden ook duidelijke afspraken gemaakt over de terugbetaling van 

verstrekte materialen en dieren. Van verstrekte zaden bv. moet na de eerste oogst dezelfde 

hoeveelheid zaden teruggegeven worden, en na de tweede oogst nog eens de helft daarvan om de 

aangelegde zaadbanken te kunnen bevoorraden. En bij verstrekt kleinvee als kippen, geiten en 

varkens moet het aantal ontvangen dieren na geboorte van nieuwelingen in gelijk aantal 

doorgegeven worden aan boeren die nog niets of weinig hebben.  Het project verdeelt namelijk  

in de dorpen zaden, landbouwmateriaal en kweekvee (kippen, biggen, geiten).  

 

                                      Boeren kregen varkens om te fokken en de jongen door te geven 
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Een “Sustainable Agriculture Committee”  dat gezamenlijk door de boeren is opgericht,  moet 

toezien op de uitvoering van alle activiteiten en in samenwerking met de staf van ALCADEV het 

geheel in goede banen leiden. 

Alcadev combineert al vanaf 2005 de landbouwschool voor lokale inheemse jongeren met 

concrete projecten in de dorpen die de voedselproductie en het inkomen van de arme 

boerengezinnen verbeteren. De jongeren worden opgeleid in duurzame landbouwtechnieken om 

die vervolgens toe te passen en aan te leren aan anderen in hun gemeenschappen.   

Van 2011 t.e.m. 2013 is door Ronoylion geïnvesteerd in de aanschaf van abacazaailingen om het 

aantal bebouwde ha met abacabomen uit te breiden.  Voor de verwerking van de abaca werden tot 

op heden 3 abacastrippers aangekocht en over de dorpen verspreid.  

In 2014 werd door Ronoylion geïnvesteerd in trainingen op diverse gebieden bv. duurzame 

mestproductie, telen op hellingen, milieuvriendelijk bestrijding van plantenziektes, maar ook 

beheer van financiën en managen van het project. Daarnaast werd geïnvesteerd in  de aanschaf 

van 631 stuks klein landbouwmateriaal, 20.000 abacazaden, 200 kilogram maïszaad, 180 kilogram 

rijstzaad en kweekvee  ( biggen,  geiten en  kippen). 

De trainingen van de afgelopen jaren hebben al tot veel betere opbrengsten in de landbouw 

geleid.   Vooral de verbouw van abaca heeft een grote vlucht genomen.   

Naast het vergroten van landbouwproductie en verbeteren van het inkomen is het een 

uitdrukkelijke doelstelling van het project om de vaardigheden van de leiders van de 

boerenorganisatie te versterken en te verbeteren. Daardoor wordt een goed en duurzaam 

beheer van de projecten gegarandeerd. 

 

onze website 

Op 6 september j.l.  hebben wij de website van Ronoylion gelanceerd.  Wij staan nu dus op 

internet onder www.ronoylion.nl   De afgelopen 2 jaar “hingen“ wij al onder een website, die 

meerdere stichtingen herbergt, omdat iedere stichting die zich ANBI wil blijven noemen 

(waardoor bv. belastingaftrek mogelijk is) sinds 2 jaar verplicht is zijn gegevens openbaar te 

maken via internet.  Met een eigen website hebben we echter veel meer mogelijkheden om alle 

activiteiten te laten zien en Ronoylion op een eigentijdse manier onder de aandacht te brengen.  

Het geeft gelegenheid tot een prachtige inkijk in de projecten en de wereld van de mensen, die 

zich mede door Ronoylion kunnen ontwikkelen.  Wij zijn dan ook erg blij met de website en heel 

trots op de inrichting ervan. 

We raden u zeer aan om er een kijkje op te nemen, want er is veel moois te zien en te lezen!!! 

Voor het maken van de site hebben we destijds gelukkig iemand gevonden, die dat voor een 

vriendenprijs wilde doen, zodat we geen grote bedragen uit de projectgelden hoefden te 

besteden. 
Inmiddels hebben we via giften de onkosten van de website kunnen dekken. We willen Pieter-
Jan Oddens, de maker van de site, dan ook heel hartelijk bedanken voor het moois dat hij 
voor Ronoylion heeft neergezet!! 
 

Hulp aan boerencoöperatie op Panay na de tyfoon  

Sinds november 2014 steunen we met hulp van een aantal Waterlandse Diaconieën de boeren van 

twee dorpjes op het eiland Panay, waarover  in 2013 de  tyfoon Haiyan raasde. Beelden daarvan 

staan ongetwijfeld nog op uw netvlies.  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. Door de tyfoon zaten zij  extra in de problemen:  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 

http://www.ronoylion.nl/
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landbouwontwikkeling, die nog in een primitief stadium verkeert.  Naast weggevaagde huizen is er 

destijds ook onnoemelijk veel schade aangericht aan alle gewassen en bomen die door de mensen 

gebruikt werden om in hun levensonderhoud te voorzien. Alles, inclusief bomen,  lag als 

lucifershoutjes tegen de grond geslagen.    Door de aanplant van nieuwe gewassen kunnen de 

boeren geleidelijk aan weer eigen inkomen genereren. 

De hulp bestaat uit landbouwonderwijs en gaande de trainingen  worden de benodigde materialen 

en dieren aangeschaft.   

Er zijn inmiddels 20 varkens, 20 geiten en 30 koppels kippen gekocht.  Als er over een poos 

nakomelingen van deze dieren komen,  zullen die worden verdeeld onder boeren die nog geen 

kleinvee hebben.  En deze boeren moeten op hun beurt als de dieren later volwassen zijn hùn  

nakomelingen weer doorgeven aan andere boeren. Zo breidt de kleinveestapel zich langzamerhand 

steeds verder uit.  Een monitoringcomité van de boerenorganisatie ziet erop toe dat de 

afspraken rond de verdeling van de nakomelingen nageleefd worden. 

Qua planten zijn er 300 koffieplanten en 500 gecultiveerde abacazaailingen aangekocht en 

geplant.   

Twee abacastrippers en twee kleine dorsmachientjes werden aangeschaft. 

En voor de bewerking van het land en als lastdier werden 3 waterbuffels aangekocht. 

Verder is er een begin gemaakt met de opzet van een zaadbank. En momenteel is men druk bezig 

met  de aanleg van een bevloeiïngssysteem voor de velden en worden publieke watertappunten in 

de dorpen aangelegd. 

Het project wordt begeleid door de organisatie Offers die tevens onderricht geeft in bijv. het 

onderhoud van de materialen, in het voeren van een goede  boekhouding en van goed management 

van het project.  

Ook versterking van de coöperatieve samenwerking is een begeleidingsonderdeel. 
Met dit project hopen we de zwaar getroffen boeren op Panay weer uitzicht op een goede 
toekomst te bieden.  
 

 

Financieel verslag over 2014 

ontvangsten 
  

uitgaven  

Saldo per 1-1-2014 7.748.24 
  

Aanschaf kaarten/materiaal 1.570,31 

Giften vaste donateurs 2.546,12 
  

Alcadev boerenproject 10.650,00 

Eenmalige giften 4.892,80 
  

Bankkosten 98,18 

Opbrengst Wereldwinkeltje 2.825,30 
  Kantoorkosten (o.a. K.v.K. 

+ deel opzet website) 
160,47 

Rente 55,53 
  

Saldo 1-12-2014 5.589,03 

Totaal: 18.067,99 
  

Totaal: 18.067,99 
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Activiteiten van ons Wereldwinkeltje 
Ook het afgelopen jaar stonden we weer met stands van het winkeltje op markten, in 
kerken of op een ander verkooppunt. En dat dan vooral in Marken,  Edam en Monnickendam.    
Alle  medewerk(st)ers helpen met veel inzet elke keer weer sjouwen,  vervoeren, opbouwen, 
verkopen en inpakken.  Dat is nodig omdat wij geen winkelpand hebben, maar verkopen via stands.  
Op die manier halen wij een optimale omzet uit de verkoop.  We hebben immers geen kosten die 
aan een vast winkelpand zijn verbonden. 
Alle producten uit de Wereldwinkel  komen van kleine producenten uit ontwikkelingslanden die 

met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. De producten worden thuis gemaakt 

of in groepsverband in werkplaatsen en in fabriekjes. Alle producenten hebben  een eerlijke prijs 

gekregen voor hun arbeid en werken onder menswaardige omstandigheden.  Dat zijn  immers 

twee van de belangrijkste criteria waarop de Wereldwinkels hun producten selecteren.   Ook 

wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met milieuvriendelijke productie. Door de afzet 

via de Wereldwinkel  kunnen de producenten onder menswaardige omstandigheden een eigen 

inkomen genereren en een  zelfstandig bestaan opbouwen.  Om samen sterk te staan wordt er 

vaak in coöperatief verband gewerkt.   Bovendien worden met de winst op de producten vaak ook 

binnen de producentengroep een kleinschalige vorm van sociaal stelsel opgezet en/of een 

kleinschalige vorm van microkredieten. 
Met het Wereldwinkeltje snijdt het mes dus aan twee kanten:  Ronoylion profiteert van de 
winstmarge op de producten die we verkopen en de producenten van alle spullen hebben door 
deze  verkoop een middel van bestaan.  Alle andere producten van onze Wereldwinkel komen van 
inkomensgenererende projecten vanuit een heel scala aan ontwikkelingslanden, zoals Sri Lanka, 
Vietnam, India, Peru, Guatemala, Mexico etc. 
  

workshops voor kinderen 

Een van onze vrijwilligsters organiseert regelmatig workshops voor kinderen.  Van vilt maken ze 

eenvoudige hebbedingetjes en leren zo ook met naald en draad omgaan. Het geld dat de kinderen 

betalen voor de workshop wordt besteed aan een projectonderdeel. Er is bv. al een waterbuffel 

van gekocht. 

Daarnaast maakt onze vrijwilligsters “vogeltaarten” voor Ronoylion en hebbedingetjes van vilt. 
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In deze brief één van de “vogeltaarten”  voor in de tuin.  

 

  
  
Rest ons iedereen zeer hartelijk te bedanken voor alle steun die er het afgelopen jaar op alle 
fronten aan het werk op de Filippijnen is gegeven.  Wij konden dat ook dit jaar continueren 
dankzij uw steun. 
Dank namens alle mensen die daardoor weer zicht op hun toekomst krijgen! 
 
                                                           Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                                                                                                 
                                   Walter Maas 
                                                                    Pieter Kaars 
                                     Eef Visser 
 
St. Ronoylion 
www.ronoylion.nl 
p/a Buurt 1 no 19 
1156 BA Marken 

email    eefvisser@hetnet.nl 

of via het contactformulier op de website 

gironr. NL 76 INGB 0005198822 
t.n.v.  St. Ronoylion 
           te  Marken 
  

 
  

 
  

 

 
 
  

 

 
  

 
  

 

 

Vogeltaart voor vogels in de tuin 

mailto:eefvisser@hetnet.nl
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