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Beste mensen,
Hierbij ontvangt u weer de jaarlijkse
rondzendbrief van de stichting Ronoylion.
In deze rondzendbrief gaat het over:
-

Situatie van de boeren en scholieren van Alcadev
Het landbouwproject van Alcadev
Hulp aan boerencoöperatie op Samar
Het financiële verslag 2016
Landbouwprojectproject van MISFI
Activiteiten van ons Wereldwinkeltje
en workshops voor kinderen

- Situatie van de boeren en scholieren van Alcadev
In onze vorige rondzendbrief berichtten wij u over de moorden op de directeur van de
middelbare landbouwschool ALCADEV, een dorpshoofd en een regionale boerenleider en de
vlucht van de boeren uit hun eigen, zeer onveilige dorpen. Na een jaar keerden ze terug, mede
door de schone beloften die de nieuwe president Duterte toen deed: bescherming van de
bevolking tegen onrecht en uitbuiting. Hoeveel die belofte waard is en hoe weinig Duterte zich
gelegen laat liggen aan zijn eigen bevolking hebben de mensen het afgelopen jaar ervaren: de
rechteloze afslachting van velen die zich, al of niet vermeend, met drugs bezighouden, heeft
politie en (para)miltairen een vrijbrief gegeven om naar eigen goeddunken het “recht” in eigen
hand te nemen. Niet alleen in de stad, maar ook op het platteland. Voeg daarbij de staat van
beleg, die op het eiland Mindanao is uitgeroepen, omdat de stad Marawi daar door ongure
troepen, waarvan IS en Abu Sayyaf-leden deel uitmaakten, nog steeds in de greep wordt
gehouden. Al die ingrediënten maken dat paramilitairen op veel plekken van het platteland
ongecontroleerd hun gang kunnen gaan, ook in de regio van de Alcadev dorpen. Van de
beschermingsbelofte van Duterte komt dus weinig terecht en de bedreigingen en intimidaties in
de regio van Alcadev duren voort.
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
moeten. Tegen een fikse vergoeding door deze
buitenlandse investeerders willen paramilitairen wel
mee helpen de inheemse boeren te verjagen. Dat
doen ze o.a. door valse beschuldigingen aan het
adres van de boerenleiders en de Alcadevleerkrachten, en door bedreigingen en intimidaties.
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Samen met vele anderen geven Alcadev en de boerenorganisatie Mapasu aan dit alles veel
ruchtbaarheid. De boeren laten zich niet voorgoed wegjagen van hun grond en hebben op diverse
plaatsen, waaronder Manilla, gedemonstreerd voor hun recht op onderwijs en hun recht op hun
landbouwgronden. Gelukkig is er, zowel vanuit de kerken in de Filipijnen als vanuit een aantal
plaatselijke overheden aldaar, steun voor de boeren en de school. Ook de morele steun vanuit het
buitenland is één van de dingen die hen “op de been houdt”. Daarom deden wij samen met enkele
andere organisaties afgelopen jaar mee aan de handtekeningenactie, die de Filipijnse overheid
oproept om de huidige Mining Act van 1995 te vervangen door een andere wet die mens en milieu
respecteert en bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van het land. Maar dat vereist wel van die
overheid om iets te doen aan mensenrechtenschendingen, vreselijk onrecht en het liquideren van
onschuldige leiders die de bevolking helpen voor hun rechten op te komen.
Ondanks de moeilijkheden die geweest zijn en die nog zullen komen, voelen de boeren en
leerkrachten van Alcadev zich samen sterker dan ooit om hun rechten, zoals die op onderwijs,
hun voorouderlijke grond, en hun cultuur te verdedigen en te doen respecteren door de overheid.
Samen met de begeleidende organisaties, kerken en individuen die achter hen staan, zullen ze
hun gemeenschappen verder opbouwen en hun boerenorganisatie MAPASU verder versterken.
Onze hulp, zowel moreel als financieel, kunnen ze daarbij heel erg goed gebruiken!!
-Het landbouw- en voedselzekerheidsproject Alcadev
Zoals u weet uit vorige brieven combineert ALCADEV een landbouwschool voor lokale inheemse
jongeren in de regio Lianga met concrete projecten in de dorpen. Die projecten verbeteren de
voedselproductie en het inkomen van de arme boerengezinnen. De jongeren worden opgeleid in
duurzame landbouwtechnieken om die vervolgens toe te passen en aan te leren aan anderen in de
dorpen waar ze vandaan komen.
In 2013 werd een tweede school opgericht in de gemeente Sibagat: een andere regio, waar
boeren zelf gevraagd hebben naar de oprichting van een middelbare landbouwschool na de
positieve landbouwontwikkeling die ze zagen in het gebied van de eerste Alcadev school. Ook die
2e school heeft Ronoylion sinds 2013 gesteund. Hier bleek na onderzoek het promoten van
groenteteelt heel belangrijk, omdat die zorgt voor diversiteit in de landbouw en verbetering van
de gezondheid en het milieu. Na de input door ALCADEV is er
grote voortgang geboekt: boeren telen nu hun eigen zaden of
kopen die zelf aan. In elke gemeenschap is er ook een opslagplaats
voor de zaden. Ter ondersteuning en voor de diversiteit werden
dit jaar nog eens 7,6 kilogram groentezaden verdeeld (pompoen,
aubergine,
sopropo,
fleskalebas,
paksoi,
bonen,
okra,
waterspinazie en tomaat) en werden 20 kg mungboonzaden en 20
kg maïszaden ingebracht.
Zowel bij de eerste (oude) als bij de tweede (nieuwe) school werd
het geld ook besteed aan de aankoop en verdeling van klein
landbouwmateriaal. In totaal werden 593 stuks machetes, bolo’s,
bijlen, sikkels en spades verdeeld in 23 dorpen. Latere inspectie
wees uit dat het materiaal onder leiding van de lokale
boerenorganisaties goed gebruikt en onderhouden wordt. Het
gebruik van dit landbouwmateriaal leidde tot een hogere
productie, waardoor boeren zelf weer extra materiaal konden
kopen. In sommige gevallen werd dit gedeeld met boeren die nog
onvoldoende materiaal hadden.
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Ook werd in materiaal voorzien voor de heropbouw van de dorpen na de evacuatie. De boeren
hadden immers veel van hun materiaal verloren. In mei 2016 werden in totaal 12 biggen en 60
kippen verdeeld in dorpen van Sibagat: de 2 e school. De 12 biggen werden verdeeld onder 12
gezinnen. De 60 kippen werden over 30 families verdeeld, maar stierven helaas aan een ziekte
verwant aan de vogelgriep. Andere gemeenschappen toonden gelukkig hun solidariteit en zorgden
voor vervanging uit eigen kippenkweek.
Een 80-tal gezinnen kreeg uit dorpskweek een varken door 80 nakomelingen van de biggen die in
2015 werden verdeeld in de dorpen. En 15 nakomelingen van gedoneerde varkens werden aan de
boerenorganisatie Mapasu zèlf gegeven om inkomen te genereren voor het boerenleiderswerk van
Mapasu.
Alle verdeelde varkens zijn in goede gezondheid en worden goed verzorgd.
Op beide scholen speelt naast theorie het praktijkgedeelte een essentiële rol in de opleiding. De
studenten runnen bijvoorbeeld een eigen schoolboerderij. De leerlingen zijn ook volledig
verantwoordelijk voor alle schoolmaaltijden. Rijst, fruit en groenten worden op de schoolvelden
gekweekt. Ook vis. Dat vereist heel wat discipline.
Elke ochtend staan de studenten om vier uur ‘s
ochtends op en gaan ze enkel in de schoolvakanties
naar huis. Er wonen zowel studenten van veraf als
van dichtbij. Ook die van dichtbij wonen in het
schoolinternaat om de teamgeest goed op te
bouwen, maar die 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 lokale boerenorganisaties. En
ze spelen een hele belangrijke rol in de verbetering,
verduurzaming
en het goede beheer van de
Trots exposeren de studenten hun goede oogst
gemeenschappelijke en individuele landbouwvelden
in hun dorpen.
 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!!!
 Hulp aan boerencoöperatie op Samar
Afgelopen jaren hebben we enkele kleinere dorpen gesteund op zuidoost Samar, waar in
november 2013 de hevige tyfoon Haiyan overheen ging. In één dorp stond nog maar 1 huis
overeind en de rest was door wind en water weggevaagd en meegesleurd. De bewoners zijn met
hulp van buitenaf druk bezig geweest om samen hun huisjes overeind te zetten.
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Het materiaal voor de huizen kwam o.a. van ZOA en de Belgische hulporganisatie Bevrijde
Wereld. Zij hielpen in deze omgeving van zuidoost Samar veel mensen hun huisjes weer op te
bouwen.
Maar naast weggevaagde huizen was er ook onnoemelijk veel schade 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. Deze boeren zouden de eerste 10 jaren zonder inkomen zitten als er geen hulp bij
de opbouw van hun gewassen kwam. Daarom zijn plaatselijke Filipijnse hulpverleners op zoek
gegaan naar geldbronnen om zaailingen van kokosbomen, bananenbomen en citrusvruchten te
kunnen kopen voor deze boeren. Ook zaailingen voor koffieplanten en nieuwe abacazaailingen
waren nodig. Abacabomen lijken sprekend op bananenbomen en worden gebruikt om vezels uit de
stambladeren te trekken, waarvan dan manden, touw, maar ook binnenbekleding van fiets- en
autobanden wordt gemaakt. Het wordt ook wel Manillahennep genoemd.
Verder moest zaaigoed voor veldgewassen worden aangeschaft. Veel van deze nieuwe aanplant
hebben we de afgelopen jaren bijeen kunnen sparen om de boeren van Samar weer op weg te
helpen.
Ook hebben we 20 geiten, 25 varkens en 50 kippen kunnen
kopen. De nakomelingen van alle kleinvee worden weer
verdeeld onder boeren die nog niets hebben. En deze
boeren moeten op hun beurt later, als de dieren
volvolwassen zijn, hùn nakomelingen weer doorgeven aan
andere boeren. Zo breidt de kleinveestapel zich
langzamerhand steeds verder uit. Een monitoringscomité
van de boerenorganisatie ziet
erop toe dat de afspraken
rond de verdeling van de
nakomelingen aan andere
families nageleefd worden en dat elke boer in de loop van de tijd
dus zijn kleinveestapel kan opbouwen. Op deze manier wordt er
niet alleen gewerkt aan vergroting van de veestapel, maar ook aan
goede voedselvoorziening en aan verbetering van de
levensomstandigheden van mensen die alles kwijt waren.

Het landbouwproject van MISFI
In de komende 5 jaar (2017-2021) hopen we te gaan investeren in het programma van MISFI.
Dat gaat om o.a. het opzetten van een demonstratieboerderij voor duurzame landbouw, een
bijbehorende drinkwatervoorziening, rijst- en maïsmolens en input van fruitzaden, geiten en klein
landbouwmateriaal.
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.
uit onze kaartencollectie
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Dat is nodig omdat wij geen winkelpand hebben, maar verkopen via stands. Op die manier halen
wij een optimaal rendement 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 de winst in voor de
projecten in de Filipijnen. En de producenten van alle spullen hebben door onze verkopen 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, Filipijnen etc.

Financieel verslag over 2016
ontvangsten

uitgaven

Saldo per 1-1-2016

6.252.55

Aanschaf kaarten/materiaal

1.863.98

Giften vaste donateurs

2.442.40

Alcadev boerenproject

5.000.00

Eenmalige giften

8.113.15

OFFERS-Panay

1.500.00

Opbr. Wereldwinkeltje

2.421.35

Bankkosten

221.21

Rente

8.14

Kantoorkosten

167.52

Saldo 31-12-2016

10.484.58

Totaal:

19.237.29

Totaal:

19.237.29

Van het saldo op 31-12-’16 werd € 5000 gereserveerd voor OFFERS– Panay in 2017.
- Workshops voor kinderen
Eén 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 om
te gaan. Het geld dat de kinderen betalen voor de workshop wordt besteed aan een
projectonderdeel. Er is bv. al een waterbuffel van gekocht. Daarnaast maakt Janny
“vogeltaarten” voor Ronoylion voor in de tuin. Een zeer gewild product om in de winter cadeau te
doen of je eigen tuin mee te “versieren” en ten voordele van de vogels.
Op onze website vindt u onder de knop Wereldwinkel/ Workshops voor kinderen/Vogeltaarten;
voorbeelden van de taarten.
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Kerstproducten uit Janny’s workshop
Heel mooi om tenslotte te vermelden is, dat onze stichting door het Nederlands Comité
Wereldgebedsdag in 2017 werd uitgekozen als één van hun hoofdprojecten. De Filipijnen stond in
2017 centraal op de Wereldgebedsdag in maart j.l.
Met de bijdrage van het Comité Wereldgebedsdag kunnen we hele mooie dingen gaan doen,
waaronder steun aan het landbouwprogramma van MISFI, waarover u in deze rondzendbrief al
kon lezen.
Namens de boeren en leerkrachten van het project willen we het Comité Wereldgebedsdag alvast
heel hartelijk bedanken!
Rest ons iedereen zeer hartelijk te bedanken voor alle steun die er het afgelopen jaar op alle
fronten aan het werk op de Filipijnen 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,

St. Ronoylion (www.ronoylion.nl)
eefvisser@hetnet.nl
of via het contactformulier op de website
gironr. NL 76 INGB 0005198822

Walter Maas
Pieter Kaars
Eef Visser
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