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

Het 5-jaren plan van landbouwproject van MISFI
Ontwikkelingen mensenrechten in de Filippijnen
Het financiële verslag 2019
Activiteiten van ons Wereldwinkeltje

Het landbouwproject van MISFI
(Mindanao Interfaith Services Foundation Inc. opgericht 1983)
Sinds 2017 is MISFI onze lokale partner. Samen met haar en de Belgische organisatie
Solidagro werken we via een 5-jaren plan aan de ontwikkeling van boeren in de Pantaronbergketen in de provincies Davao del Norte en Bukidnon. MISFI’s begeleiding van de boeren
betreft zowel onderwijs, landbouw als gezondheidszorg. Deze vormen een geheel in het plan.
MISFI beschikt over professionals die kundig zijn op elk van de 3 gebieden, en ze kan ook
via andere Niet Gouvernementele Organisaties over deskundigen beschikken.
De ontwikkelingen in de dorpen die wij via MISFI steunen, lopen voorlopig van 2017 t.e.m.
2021 en worden dan geëvalueerd ivm. een mogelijk vervolg. Het totale project is in twee
delen opgesplitst:
1.Het verbeteren van de voedselzekerheid door agro-ecologie.
2.Het voeren van campagnes voor een beter overheidsbeleid voor het recht op voedsel,
land en onderwijs.
Ronoylion helpt bij het 1e deel: de verbetering van de voedselzekerheid. In het hoofdstuk
hierna kunt u lezen dat het 2e deel, wat door Solidagro wordt gedragen, geen overbodige
luxe is. Het gaat in de Filippijnen over het geheel niet goed met de mensenrechten, zeker
ook niet in de regio waar ons landbouwproject zich bevindt!
Ronoylions bijdrage is dus vooral die van de voedselzekerheid. In het 5-jaren plan
investeerden we de afgelopen jaren in trainingen en structurele begeleiding door een
landbouwdeskundige, het opzetten van 3 demonstratieboerderijtjes, de aanleg van 2 (van
de 3) drinkwatersystemen, de aanschaf van 2 (van de 3) rijst- en maismolentjes en de
verstrekking van kleine landbouwwerktuigen, kleinvee (kippen, geiten, varkens) en van zaden
en zaailingen (groenten en fruit).

Demonstratieboerderijen:
Hier worden de praktische trainingen aan de boeren gegeven in duurzame landbouw en
verbetering van hun landbouwmethodes. Dat gebeurt door een landbouwdeskundige.
De boeren vertalen deze kennis weer naar hun coöperatieve velden in de dorpen. En worden
daarbij, behalve door de landbouwdeskundige, ook gestimuleerd en bijgestaan door jongeren
die een opleiding volgen op een door MISFI opgezette alternatieve middelbare
landbouwschool.
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milieuvriendelijke landbouwmethodes volgens een curriculum dat is aangepast aan de
behoeften van deze dorpen. De jongeren helpen dus de projecten in hun dorpen mee uit te
voeren en te begeleiden.
Op de demonstratieboerderijtjes worden ook trainingen gegeven in o.a. de productie van
plant- en zaaigoed, het maken en gebruiken van alternatieve bestrijdingsmiddelen tegen
ziekten en plagen bij gewassen, het aanmaken van goede biologische mest, het verantwoord
bewaren van de oogst. Ook wordt op deze demonstratie boerderijen gewerkt aan
diversificatie van de landbouwproducten: hoe groter de verscheidenheid is in die producten,
hoe gezonder de voeding. Een milieuvriendelijke manier van werken vermindert daarnaast
ook de kosten en schulden van de boeren, omdat ze met landbouwinputs

(zaad, mest,

bestrijdingsmiddelen e.d.) niet meer afhankelijk zijn van lokale geldverstrekkers die
woekerrente voor leningen voor landbouwinputs vragen.
In 2019 en 2020 vonden trainingen plaats rond productie en goed beheer van kleinvee. En
werd over de loop van deze 2 jaren meer kleinvee verspreid onder de boeren: geiten, varkens
en kippen.
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samenwerking met MASIPAG, een organisatie
die boeren en wetenschappers samenbrengt
rond duurzame landbouw. MASIPAG zorgt
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De demonstratieboerderijen hebben ook een voorbeeldfunctie bij het implementeren van de
verbeterde technieken in omliggende dorpen.
Landbouwwerktuigen:
Afgelopen jaren werden alle aanwezige handwerktuigen geïnventariseerd en aangevuld waar
nodig. Op de wensenlijst staan nog 2 mudboots: ploegen voor natte rijstvelden.

Rijst-/maismolens:
In 2019 en begin 2020 konden we 2 dorpen voorzien
van een rijst-/maismolen. De dorpelingen hebben zelf
overdekte schuren gemaakt voor de molens. Deze
molens besparen tijd en geld voor de boeren. Het zijn
eenvoudige
gerepareerd

molens,
en

die

door

de

onderhouden

boeren

kunnen

zelf

worden.

Een klein boerencomite, samengesteld uit leden van de boerencoöperatie, onderhoudt samen
met de molenaar elke molen en pleegt het onderhoud. Zij hebben een speciale opleiding
daarvoor gekregen en voeren ook de administratie van de molen. De molen werkt op een
dieselmotortje.
In deze coronatijd zijn de dorpelingen extra blij met hun rijst-/maismolens, omdat ze nu
binnen hun eigen regio moeten blijven i.v.m de strenge coronamaatregelen in de Filippijnen.
Malen van hun rijst en mais is nu geen probleem, omdat het in hun eigen dorpen kan
gebeuren.
Drinkwatervoorziening:
Onder leiding van een waterspecialist is in
2019 in het dorp Matupe een compleet nieuwe
drinkwatervoorziening

met

5

tappunten

aangelegd. Foto’s daarvan met o.a. de tanks en
tappunten vindt u verderop in deze rondzendbrief.

In het 2e dorp werden grote renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het
bestaande watersysteem. 475 gezinnen uit
2 dorpen beschikken nu dus over een goed,
drinkbaar water, aangedreven door zgn.
rampompen vanuit een ondergrondse bron.

Watertank van het drinkwatersysteem

Ontwikkelingen mensenrechten in de Filippijnen
Heel verdrietig is te moeten melden dat het met de mensenrechten in de Filippijnen niet
goed gaat. Ongetwijfeld herinnert u zich de beelden op het journaal van een poos geleden
hoe de regering omgaat met de drugsproblematiek. Zonder enige vorm van proces, puur op
grond van verdachtmaking, zijn in grote steden duizenden mensen neergeknald, waarvoor
geen enkele verantwoording hoeft te worden afgelegd.
In onze werkregio speelt met name dat de mensen naar de overheid en hun gezagsdragers
(militairen, politie) het recht moeten verdedigen op onderwijs en op grond en voedsel. De
Filipijnse bodem, ook in deze regio, is rijk aan mineralen en delfstoffen. Regelmatig worden
aan grote buitenlandse bedrijven concessies gegeven voor grootschalige mijnbouw, boomkap
en het aanleggen van grote (palmolie) plantages. Deze houden niet alleen risico’s in van
vervuiling, erosie, overstromingen en ontwrichting van de watervoorziening. Maar leidt vaak
ook tot militarisering van het betreffende gebied, om ervoor te zorgen dat de
oorspronkelijke bewoners “opzij gaan” voor deze multinationale bedrijven. De Filippijnen
staan momenteel op de 2e plaats waar het betreft moord op milieuactivisten. Na Brazilië.
Organisaties als MISFI maken de bewoners bewust van hun rechten en leren hen in
gezamenlijkheid daarvoor op te komen.
Samen sta je immers sterker.

Ook ondersteunt MISFI de campagnes van inheemse

boerenorganisaties om de overheid te bewegen het milieu te beschermen. En ook campagnes
om bij de overheid te pleiten voor hun recht op onderwijs, op grond, op ontwikkeling. Deze
bewustmaking en het samen campagne voeren voor basisrechten wordt organisaties als
MISFI echter niet altijd in dank afgenomen en in dat geval ontstaat politieke repressie:
valse beschuldigingen, militaire invallen om angst te zaaien, ‘fake news’, maar ook moorden
op medewerkers. Dit alles is onze projecten niet vreemd. En daarom is het belangrijk dat
men samen de eenheid bewaart en de rug recht houdt, hoe moeilijk dat soms ook is!
MISFI’s doel is immers dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen
opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de

werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden.
Het tegenhouden van ontvolking van de dorpen en moreel verval van de jeugd is een
bijkomend, maar wel heel belangrijk resultaat van MISFI’s activiteiten. Helaas komt het
doel van de overheid lang niet altijd overeen!
Financieel verslag over 2019
Ontvangsten:

Uitgaven:

Saldo per 1 januari 2019

Aanschaf kaarten/materiaal

Giften vaste donateurs
KOOK kringloopwinkel
Eenmalige giften
Opbrengst Wereldwinkeltje
Rente

16.741,98
2.582,40
5.000,-2.173,50
2.751,75
0,11
29.249,74

Projecten: MISFI
Bankkosten
Kantoorkosten
Saldo per 1 december 2019

1.281,93
14.000,00
146,78
49,98
13.771,05
29.249,74

Van het saldo op 31 dec. ’19 werd minimaal € 8.000,-- gereserveerd voor het MISFIproject in 2020.
Er is inmiddels in 2020 € 10.000,-- overgemaakt.
Activiteiten van ons Wereldwinkeltje
Waar we het afgelopen jaar door corona slechts 1 stand in februari konden hebben, was
2019 gelukkig nog “schoon” en stonden we met stands van het winkeltje op markten, in kerken
of op andere verkooppunten. En dat dan vooral in Marken, Edam en Monnickendam.
Waar alle medewerk(st)ers anders vooral in het voorjaar en najaar volop en met veel inzet
elke keer weer sjouwen, vervoeren, opbouwen, verkopen en inpakken, was dat dit jaar 2020
helaas nauwelijks mogelijk. Vooral omdat onze verkooppunten zich op plekken bevinden die
grotendeels gesloten en/of beperkt zijn. Heel jammer, want al onze vrijwilligers popelden
om aan de slag te gaan!!
Voor ons vielen deze inkomsten in 2020 dus grotendeels weg. Heel jammer, want de
winstmarge op de producten die we verkopen gebruiken we voor de projecten in de
Filippijnen. Voor de producenten van alle spullen viel ook een deel van hùn inkomen weg, want
geringe verkopen beïnvloeden onze aankopen bij hen. 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. Van 2 groepen in de
Filippijnen betrekken wij rechtstreeks wenskaarten.

Tenslotte: onze stichting werd in 2019 door de Waterlandse Diakonieën en de
kringloopwinkel Kook in Alkmaar uitgekozen om een project aan te dragen.

Ook van diverse andere kerken kregen we ondersteuning. Namens de boeren en begeleiders
van het project willen we hén én alle trouwe donateurs én alle supporters heel hartelijk
bedanken!
Hier nog 2 foto’s van projecten van Ronoylion:

Verdeling van kleine landbouwwerktuigen

Leerlingen vande landbouwschool

Rest ons ook 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

