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Beste mensen,
Hierbij ontvangt u weer de jaarlijkse
rondzendbrief van de stichting Ronoylion.
In deze rondzendbrief gaat het over:
- Terugkeer van de boeren en scholieren
van Alcadev
- Het landbouw- en voedselzekerheids
project van Alcadev
- onze website,
- de boerencoöperatie op Panay,
- het financiële verslag 2015
- activiteiten van ons Wereldwinkeltje
- workshops voor kinderen

Terugkeer van de boeren en scholieren van Alcadev
Onze vorige rondzendbrief begon met het zeer trieste bericht van de maandenlange intimidaties
van de boeren en scholieren van Alcadev door
paramilitairen, die uiteindelijk uitmondden in de gruwelijke
marteldood van de directeur
van
de middelbare
landbouwschool ALCADEV voor Lumad-jongeren Emerito
Samarca (liefkozend door iedereen “Tatay Emok” (zie
foto) genoemd), En van de regionale boerenleider Dionel
Campos en van dorpshoofd Juvello Sinzo. De laatste in
gedwongen bijzijn van 200 kinderen, vrouwen en mannen uit
de dorpen waarvan hij hoofd was. Door deze moorden en
de intimidaties van de paramilitairen zochten alle
dorpelingen, de studenten en het team van de scholen
(zowel basisschool als landbouwschool) begin september
2015 een veilig heenkomen in het stadje Tandag, ongeveer
15 km verderop. Wat ze mee konden nemen, hebben ze
meegenomen, samen met de 3 lichamen van hun vermoorde
leiders en het schoolhoofd. In Tandag hebben ze een jaar
lang als vluchtelingen in tenten gebivakkeerd op een
Tatay Emok
Sportcomplex.
En de leerkrachten hebben daar de
kinderen, zowel die van de basisschool als van de landbouwschool,
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geholpen om hen de traumatische ervaringen te laten verwerken en de draad weer te laten
oppakken. Hetgeen na de dramatische moord op hun (school)leiders en de vlucht uit hun eigen,
zeer onveilige dorpen, geen sinecure was.
Waarom die moorden en intimidaties? Die worden gerechtvaardigd door het verzet van de
boeren en hun boerenorganisatie Mapasu tegen de plundering en vervuiling van hun voorouderlijke
gronden door grote, vooral buitenlandse mijnbouwcorporaties die de gronden exploiteren willen
voor geldelijk gewin van met name steenkolen. En waarvoor de boerendorpen wijken moesten.
De gewelddadige dood van de leiders en de steeds

terugkerende intimidaties van inheemse

stammen staan symbool voor de rechteloosheid en het onrecht dat in de Filippijnen heerst.

En

de onwil van de (vorige) regering om hier iets aan te doen. Want terwijl de namen van de daders
en hun gruwelijke daden volledig bekend zijn en alles gedetailleerd is vastgelegd door
onderzoekscommissies, inclusief getuigen, wordt er geen enkel onderzoek ingesteld van
regeringswege en blijven alle daders onbestraft!!!
Samen met vele anderen heeft boerenorganisatie Mapasu aan dit alles veel ruchtbaarheid
gegeven. Kranten in de Filippijnen hebben er vol van gestaan en de vele demonstraties ten gunste
van de boeren zijn wel degelijk bij de Filippijnse regering doorgedrongen. Maar de wil om iets te
doen aan vreselijk onrecht,

mensenrechtenschendingen en buitenrechtelijke executies van

onschuldigen die zich juist inzetten voor de boeren, ontbreekt ten ene male bij de Filippijnse
overheid.
Rechten van de inheemse boeren:

op hun voorouderlijke grond, op een vreedzaam leven op die

voorouderlijke grond, op aangepast onderwijs aan de inheemse jongeren, op zelfbeschikking. Ze
worden continu door de overheid met voeten getreden doordat men ongehinderd paramilitairen,
gesteund door de strijdkrachten van de Filippijnen, hun gang laat gaan in het militariseren van de
dorpen,

het intimideren van de bevolking en het liquideren van hun leiders die de bevolking

helpen voor hun rechten op te komen. Mogelijk dat de huidige demilitarisering van het gebied
mede een resultaat is van de nieuwe regering onder leiding van Duterte. De minister van
landhervorming Ka Paeng zwoer namelijk dat onder zijn ministerschap geen arme boeren van hun
land verdreven zouden worden. En dat is ook de reden waarom de boeren zeer recentelijk op 2
september, na een heftig jaar, teruggekeerd zijn naar hun dorpen. Sterk verenigd en uitermate
strijdvaardig!! Terug naar de grond waar ze hun dorpsgemeenschappen weer zullen opbouwen, de
vernielde en deels verbrande scholen zullen herstellen,
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de verwaarloosde en door militairen geplunderde huisjes zullen repareren en de afgebrande
huizen zullen herbouwen.
Ondanks de moeilijkheden die geweest zijn en die nog zullen komen, staan ze samen sterker
dan ooit om hun rechten, hun voorouderlijke grond en hun cultuur te verdedigen en te doen
respecteren door de overheid.

De lichamen van de 3 leiders zijn op 1 september 2015

gebroken, hun geest niet!! Die leeft voort in de teruggekeerde boeren. Het is immers niet
gelukt om de eenheid, de saamhorigheid, de geest van de boeren te breken!! Integendeel!!
Samen met TRIFPSS en ALCADEV, de begeleidende organisaties voor respectievelijk
basisschool en landbouwschool, en al die organisaties, kerken en individuen die achter hen
staan, zullen ze hun gemeenschappen weer opbouwen en hun boerenorganisatie MAPASU
verder versterken. Onze hulp, zowel moreel als financieel, kunnen ze daarbij heel goed
gebruiken

Het landbouw- en voedselzekerheidsproject van Alcadev
Sinds 2008 werken wij,

samen met Solidagro,

.

intensief samen met de middelbare

landbouwschool van Alcadev. Zoals u hiervoor al las, werken leerkrachten en studenten stug
door aan de uitbouw van hun schoolboerderij ondanks de aanhoudende intimidaties van het
overheidsleger. Op de school krijgen de leerlingen onder meer les over traditionele en duurzame
landbouwtechnieken. De studenten krijgen ook de opdracht om de ‘leerstof’ en de ervaringen op
school bij hen thuis in de praktijk te brengen. Geen makkelijke klus, want ze moeten de boeren in
hun dorp ervan overtuigen om een traditionele en een hedendaagse aanpak met elkaar te
combineren. Aanvankelijk staan de ouders en de dorpsgenoten van de leerlingen vaak
weigerachtig tegenover nieuwigheden. De boeren raken echter overtuigd wanneer ze in de
praktijk zien dat de schoolvelden van de leerlingen een goede oogst opleveren. Op die manier
spelen de studenten een belangrijke rol in de verbetering, verduurzaming en het goede beheer
van de gemeenschappelijke landbouwvelden in hun dorp.
Het praktijkgedeelte speelt een essentiële rol in de opleiding. De studenten runnen bijvoorbeeld
een eigen schoolboerderij. De leerlingen zijn volledig verantwoordelijk voor de schoolmaaltijden.
Rijst en groenten worden op de schoolvelden gekweekt. Ook vis.
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Dat vereist heel wat discipline. Elke ochtend staan de studenten om vier uur ‘s ochtends op
en ze gaan enkel in de schoolvakanties naar huis. Er wonen zowel studenten van veraf als van
dichterbij.

Ook die van dichterbij wonen in het schoolinternaat, maar gaan dan wel het

weekend naar huis.

De studenten slagen erin om hun dorpsgenoten – zowel mannen als vrouwen – te motiveren om
massaal deel te nemen aan de vergaderingen van de lokale boerenorganisaties. Lalong
Tabonkol, één van de deelnemende boeren van het project, geeft uitleg bij de veranderingen
in zijn eigen groententuin:

“M’n dochter Rosalyn volgt les op de landbouwschool. Tijdens de

schoolvakanties komt ze naar huis en vertelt me over de dingen die ze leerde op school.
Sinds een tijdje neem ik ook deel aan de landbouwtrainingen van ALCADEV bij ons in het
dorp. Ik leerde bijvoorbeeld hoe ik plantenziektes kan bestrijden in m’n groentetuin, gewoon
door het aanplanten van een speciale soort bloemen die de insecten op afstand houdt. Een
goedkoop en doeltreffend middel.” Lalong Tabonkol kweekt heel wat verschillende gewassen
op z’n veld. Je vindt er onder meer maïs, groenten, aardappelen, kruiden en kokosbomen. Op
die manier slaagt het gezin erin om de maaltijden te laten variëren, en is er bijna het hele
jaar door voedsel beschikbaar voor het gezin.
Het gedroogde vruchtvlees van de kokosnoten - kopra genaamd - wordt gebruikt als
dierenvoeder - nadat de olie eruit is geperst. De olie wordt tegenwoordig ook gebruikt als
biobrandstof. Met de opbrengst kan Lalong extra levensmiddelen kopen in de droge periode,
of het schoolgeld van zijn kinderen betalen.
Onze website
Op 6 september 2015 hebben wij de website van Ronoylion gelanceerd. Wij staan nu dus op
internet onder www.ronoylion.nl

Mede hierdoor behouden wij de ANBI-status. Ook kunnen we

hierdoor alle activiteiten van Ronoylion op een eigentijdse manier onder de aandacht brengen.
Het geeft gelegenheid tot een prachtige inkijk in de projecten en de wereld van de mensen die
zich mede door Ronoylion kunnen ontwikkelen. Veel meer dan in deze rondzendbrief kunnen wij
immers ook ons fotomateriaal laten zien. En leesstukjes plaatsen die gelieerd zijn aan ons werk
en onze projecten.
We raden u zeer aan om er een kijkje op te nemen, want er is veel moois te zien en te lezen!!!
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Hulp aan boerencoöperatie op Panay na de tyfoon
Sinds november 2014 steunden 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
stond op heel laag peil en door de tyfoon verloren ze vrijwel alles wat ze bezaten. Afgelopen
anderhalf jaar werden veel, vooral ook praktische landbouwtrainingen gegeven en in de loop van
de trainingen werden materialen en dieren
gekocht.

Dit alles hielp de boeren hun

landbouwontwikkeling op hoger peil te
brengen

en

verbeteren.

de

voedselproductie

te

En daarmee verbetert ook

het inkomen van de boeren.
Er zijn nu 6 karbouwen (waterbuffels), 50
varkens, 40 geiten en 55 koppels kippen
aangekocht.
Boeren op Panay kregen 6 waterbuffels
De karbouwen zijn voor gezamenlijk gebruik en het andere kleinvee is verdeeld over huishoudens,
waarbij geregeld is dat nieuwgeboren kleinvee verdeeld wordt over boeren die deze dieren nog
niet hebben. Daarnaast werden ploegen, 2 kleine dorsmachientjes,
2 graanmolentjes, 2 broedmachines en 2 abacastrippers aangekocht: voor elk dorp één. Er zijn
ook veel zaailingen aangekocht en aangeplant, waaronder 750 abacazaailingen, 300 koffieplanten,
40 zaailingen van kokosbomen en zaailingen van bananenbomen.
De praktische landbouwtrainingen op de landbouwvelden door deskundige landbouwtrainers
vormden een belangrijk onderdeel van het project en gaan nog steeds voort. Het aanleggen van
proefvelden met een diversiteit aan zaden, milieuvriendelijke wijze van mestproductie, goede
zorg voor kleinvee en verantwoorde vermeerdering van kleinvee maakten deel uit van de
trainingen.
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Er

is een begin gemaakt met het aanleggen

van

zaadbanken (voor o.a. groentes, lokale rijstsoorten, noten,
lokale graansoorten) en er zijn kwekerijtjes opgezet voor
lokale

boomsoorten.

Die

bomen

moeten

vruchten

opleveren, maar ook de kalende berghellingen tegen erosie
beschermen.
Er is een kruidentuin aangelegd voor kweek van
Abacavezels drogen hier
geneeskundige kruiden om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen. Ook is een reservoir
aangelegd om regenwater op te vangen. En daaraan gekoppeld een bevloeiingssysteem (buizen,
kanaaltjes, dieselmotortjes) voor de landbouwvelden. Het onderdeel watertappunten in beide
dorpen is afgerond en daardoor is er nu dus toegang tot stromend, schoon drinkwater. Voor het
irrigatiesysteem op de velden is een aanvullend haalbaarheidsonderzoek gedaan, omdat er bij de
aanleg problemen waren die te maken hebben met de hoogteverschillen tussen de waterbron en
de ligging van de velden. De techniek die men voor ogen had bleek niet uitvoerbaar door de
hoogteverschillen. Met dit aanvullende onderzoek wordt nu naar andere technische oplossingen
gekeken om het irrigatiesysteem op de velden straks te kunnen voltooien.
Er wordt momenteel ook gewerkt aan de opzet van een coöperatief winkeltje waar overschotten
van landbouwproducten en basale benodigdheden als olie, zeep en specerijen worden verkocht.
Het project in zijn geheel heeft hele goede perspectieven geopend voor een betere toekomst!!
Het hele project is en 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.
Door dit project hebben de zwaar getroffen boeren op Panay weer uitzicht op een goede
toekomst!
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.

-6-

Nieuwsbrief november 2016

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. Met het Wereldwinkeltje snijdt het mes aan twee
kanten: Ronoylion profiteert van de winstmarge op de producten die we verkopen en zet deze in
voor de projecten in de Filippijnen.

En de producenten van alle spullen hebben door deze

verkoop een middel van bestaan.
Alle producten van onze Wereldwinkel komen van inkomensgenererende groepen uit een heel
scala aan ontwikkelingslanden, zoals Sri Lanka, Vietnam, India, Peru, Guatemala, Mexico,
Filippijnen etc

Financieel verslag over 2015
ontvangsten

uitgaven

Saldo per 1-1-2015

5.589.03

Aanschaf kaarten/materiaal

1.362,86

Giften vaste donateurs

3.755,77

Alcadev boerenproject

7.500,00

Eenmalige giften

8.706,14

OFFERS-Panay

4.000,00

Opbr. Wereldwinkeltje

2.087,35

Bankkosten

133,03

Kantoorkosten (o.a website
ivm ANBI/fiscus)

917,43

Rente

27,58

Saldo 1-12-2015

Totaal:

20.165,87

6.252,55

Totaal:

20.165,87

Van het saldo op 31 dec. ’15 werd € 5000,-- gereserveerd voor het project van de Waterlandse
Diakonieën (OFFERS-Panay) in 2016.
Workshops voor kinderen
Een van onze vrijwilligsters, Janny de Haan, organiseert regelmatig workshops voor kinderen.
Van vilt maken ze eenvoudige hebbedingetjes en zo leren de kinderen ook met naald en draad
omgaan.

-7-

Nieuwsbrief november 2016

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 vrijwilligster “vogeltaarten” voor Ronoylion en hebbedingetjes van vilt.
“Vogeltaarten” zijn geliefde producten om in de winter cadeau te doen of je eigen tuin mee te
“versieren”

ten voordele van de vogels.

Op onze website vindt u onder de knop

Wereldwinkel/Workshops voor kinderen/Vogeltaarten voorbeelden van de taarten.
Heel leuk om tenslotte te vermelden dat onze
stichting

door

het

organiserend

comité

van

Wereldgebedsdag van de Nederlandse kerken in
2017 is uitgekozen als één van hun hoofdprojecten.
De

Filippijnen

staat

in

2017

bij

de

Wereldgebedsdag centraal.
Studenten van Alcadev bezig met de oogst
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

-8-

Nieuwsbrief november 2016

-9-

Nieuwsbrief november 2016

