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Beste mensen, 

                  Hierbij ontvangt u weer de                                                                                                                                                                                                                                                                 

                  jaarlijkse  rondzendbrief van 

                   stichting Ronoylion. 

      In deze rondzendbrief gaat het over: 

 

 

 

 

-  Corona en mensenrechten in de Filippijnen 

-  Het 5-jaren plan van landbouwproject van MISFI 

   (in corona tijd)  

-  Het financiële verslag 2020 

-  ons Wereldwinkeltje 

 

Sinds 2017 werken wij samen met MISFI en de Belgische organisatie Solidagro 

aan een 5-jaren plan  om de ontwikkeling van boeren in de Pantaron-bergketen in 

de provincies Davao del Norte en Bukidnon te bevorderen.  MISFI (Mindanao 

Interfaith Services Foundation Inc.) is daarbij onze lokale partner en zij begeleidt 

de boeren zowel op gebied van onderwijs, landbouw als gezondheidszorg.  Het gaat 

dus om een integrale aanpak. MISFI  beschikt over professionals op elk van de 3 

gebieden, En door haar grote netwerk kan ze ook over deskundigen van andere 

Niet Gouvernementele Organisaties beschikken.  

Ronoylion helpt in het 5-jaren plan om de voedselzekerheid te verbeteren.  De 

Belgische organisatie helpt vooral met het voeren van campagnes om een beter 

overheidsbeleid te krijgen wat betreft  recht op voedsel, land en onderwijs.   

Ronoylions bijdrage is dus vooral die van 

het vergroten van de voedselzekerheid.  

We investeerden de afgelopen jaren in 

landbouwtrainingen aan de boeren en 

structurele begeleiding door een 

landbouwdeskundige,  de aanleg van 3  

drinkwatersystemen en de verbetering 

van 2 bestaande watersystemen, de 

aanschaf van 3 rijst en -maïsmolentjes 
Bij de watertap 



en de verstrekking van kleine landbouwwerktuigen, kleinvee (kippen, geiten, 

varkens) en van zaden en zaailingen (groenten en fruit). De trainingen en 

begeleiding vinden zowel op eigen veldjes als op 5 demonstratie- 

boerderijtjes plaats. 

 

-  Corona en mensenrechten in de Filippijnen 

 

Vanaf maart 2020 heeft,  zoals overal ter wereld, corona ook in de Filippijnen 

enorm toegeslagen. En de overheid ging er met zware middelen tegenaan: steden 

en dorpen gingen in lockdown, veel mensen in zowel de formele als in de informele 

sector verloren hun baan en dus hun inkomen, scholen sloten en pas sinds kort 

mogen kinderen weer beperkt naar school. Voor de plattelandskinderen en 

krottenwijkkinderen betekent dat: geen school, ook niet digitaal, want daar zijn 

de middelen niet voor. Sommige leerkrachtenteams maakten wel leerpakketten 

voor de kinderen die thuis bezorgd en weer opgehaald werden. Maar als er weer 

een complete lockdown opkwam, lag ook dat stil. Voor het onderwijs in 

ontwikkelingslanden is corona dan ook een grote ramp! Voor veel kinderen is het 

onderwijs gewoon tot stilstand gekomen en voor een aantal misschien wel voorgoed 

beëindigd! 

Wat voor een aantal kinderen in de regio’s waar wij de landbouw steunen extra 

wrang is: als de scholen straks weer volop open gaan, kunnen zij niet meer naar de 

kleine schooltjes in hun dorp, omdat in een aantal dorpen zowel het schooltje als 

het docentenonderkomen vernield zijn door militairen. Daardoor moeten zij weer 

lopen naar veel verderaf gelegen schooltjes, wat voor de jongsten vaak veel te ver 

is.  Waarom die vernieling? 

De Filipijnse bodem, ook in deze regio, is rijk aan mineralen en delfstoffen. Ook is 

ze vruchtbaar. 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. Door 

het intimideren en bedreigen van mensen en zelfs ook vermoorden van 

groepsleiders hoopt de Filippijnse regering ze daar te verjagen, zodat de 

multinationale bedrijven hun gang kunnen gaan. Daarom is het zo belangrijk dat 

onze Belgische partnerorganisatie de boeren helpt met dat andere deel:  hun 

sociale cohesie en bewustzijn versterken waardoor ze hun belangen beter kunnen 

verdedigen tegenover de overheid en zodoende meer recht op voedsel, land en 

onderwijs hopen af te dwingen.  Gelukkig helpen ook kerken en diverse lokale 

overheden die wèl recht willen doen deze onderdrukte boeren daarbij,  en leidt 

dat menigmaal tot resultaat. 



-  Het 5-jaren plan van landbouwproject van MISFI 

(in corona tijd) 

 

Op de 5 demonstratieboerderijtjes 

werden tot maart 2020 in groepsver- 

band praktische trainingen aan boeren 

gegeven in duurzame landbouwme- 

thodes. Zo werden in groepsverband b.v. 

trainingen gegeven  in 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. En werd 

gewerkt aan diversificatie van de landbouwproducten i.v.m. gezonde voeding. 

Verzorging en gezonde vermeerdering van dieren is een ander onderdeel.  

Door alle coronamaatregelen mogen de boeren echter niet meer in groepsverband 

samenkomen. Dat betekent dat de landbouwdeskundige per gezin moet trainen, als 

er al geen complete lockdown is in de regio. Dit is zeer arbeidsintensief, omdat 

het om ongeveer 240 gezinnen 

gaat, verspreid over de diverse 

dorpen.  Het vereist ook dat de 

landbouwdeskundige continue in de 

regio blijft, totdat een ander hem 

aflost. Sinds begin 2021 zijn er nu 

2 landbouwdeskundigen werkzaam. 

Vandaar dat wij de afgelopen tijd 

ook een flinke bijdrage leveren aan 

de projectbegeleiding.  

Elke boer heeft nu een soort eigen 

demoveldje en een akkertje waar 

het gezin training krijgt. Van grote 

betekenis voor zo’n gezin is nu als 

zij 1 of meer kinderen hebben, die een opleiding 

volgden op de door MISFI opgezette 

alternatieve middelbare landbouwschool. Deze 

jongeren kregen (en krijgen weer na opstart van 

de school) les in duurzame, milieuvriendelijke 

landbouwmethodes volgens een 

curriculum dat is aangepast aan 

demonstratieboerderijtje 

trainingsveldje 

          kleinvee 



de behoeften van deze dorpen. De jongeren helpen in deze coronatijd dus het 

eigen gezin mee de verbeteringen uit te voeren en te begeleiden.   

Gelukkig werden vòòr maart 2020  al veel trainingen gegeven. Zo vonden in 2018 

en 2019 al de trainingen plaats rond verzorging en vermeerdering van kleinvee.  En 

werd over de loop van deze 2 jaren meer kleinvee verspreid onder de boeren: 

geiten, varkens en kippen.  

 

                         Landbouwwerktuigen: 

 

Afgelopen jaren werden alle aanwezige handwerktuigen geïnventariseerd en 

aangevuld waar nodig. Omdat elke boer wegens corona nu a.h.w. zijn eigen 

demotuintje bij zijn huis heeft, wordt er aan 

elk gezin nu een aanvulling tot 1 complete set 

van kleine handwerktuigen gegeven. Denk 

aan een zeis, schop, hark, schoffel, houweel 

en hakmes.  Op de wensenlijst staat nog 1 

mudboat:  ploeg voor natte rijstvelden. De 

2e wordt binnenkort aangekocht dankzij een 

gift. Eén mudboat is voor gezamenlijk 

gebruik door het hele dorp. 

 

                              Rijst/maismolens: 

 

In 2019 en begin 2020 konden we 2 dorpen voorzien van een rijst-/maïsmolen en 

in 2021 kwam er een derde bij. De dorpelingen hebben zelf overdekte schuren 

gemaakt voor de molens. Deze molens besparen tijd en geld voor de boeren. Het 

zijn eenvoudige molens, die door de boeren zelf gerepareerd en onderhouden 

kunnen worden.  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. 

Een mudboot 



Wel zijn de molens de afgelopen maanden 

verplaatst, omdat er dreiging was dat 

militairen ze zouden beschadigen. Met de 

kerk in de regio (de Iglesia Filipina 

Independiente) werd afgesproken dat de 

boeren daar naast het kerkgebouw op grond 

van de kerk hun molens neer mochten zetten. 

De plaatselijke bisschop,  priester en MISFI 

hebben met de militairen uitonderhandeld  

dat de molens hier (hopelijk) met rust 

worden gelaten. Omdat deze plek niet al te 

ver is van de oorspronkelijke plek blijven de molens voor de dorpelingen nog goed 

bereikbaar. 

 

                                 Drinkwatervoorziening: 

 

Er zijn nu 3  nieuwe drinkwatersystemen aangelegd en 2 bestaande watersystemen 

geheel verbeterd. Bij bijna elk systeem ligt er 1 hoofdkabel naar het schoolgebied 

en 1 naar de plek waar de huisjes staan.  Gemiddeld hebben 10 gezinnen dan 1 

buitenkraan tot hun aller beschikking. 

Vrijwel alle gezinnen uit de dorpen beschikken nu dus over goed, drinkbaar water. 

De meesten doordat in het systeem een ondergrondse bron aangeboord kon 

worden.  

 

 

Rijst-/maïsmolen 

Werkzaamheden aan watersysteem Werken aan waterreservoir 



 
 

 

 

Financieel verslag over 2020 

 

Ontvangsten: 

 

  Uitgaven:  

Saldo per 1 januari 

2020 

   

 13.771,05 

 Aanschaf 

kaarten/materiaal 

             

       24,08 

Giften vaste donateurs    3.617,40  Projecten:   

KOOK kringloopwinkel    6.000,--  MISFI  14.000,00 

Eenmalige giften en  

                 kerken 

 12.751,45  Bankkosten       122,06 

Opbrengst 

Wereldwinkeltje 

   

      626,00 

 Kantoorkosten        121,96 

Rente           0,00  Saldo per 31 

december 2020 

22.497,80 

  36.765,90   36.765,90 

 

Van het saldo op 31 dec. ’20  was  minimaal  € 8.000,--  gereserveerd voor het 

MISFI project.  Er is inmiddels in 2021  € 13.750,--  overgemaakt. 

 

                           - Wereldwinkeltje 

 

In het jaar 2020 hadden we door corona slechts 1 verkoopstand (in februari). 

Doordat onze stands altijd op plekken zijn, waar veel publiek komt, zoals 

braderieën, kerken en soms een markt, waren deze verkopen uitgesloten.  

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 in 2020 helaas niet mogelijk. Wel hebben wat verkopen aan de deur 

plaatsgevonden of werden bezorgd,  maar dat was vrij gering. 

Rijst uitplanten 



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 door ons beïnvloeden onze aankopen bij hen.    

 

Gelukkig waren daar onze vaste donateurs!  Dat geeft zekerheid voor de planning 

van het project. En van diverse particulieren en kerken kregen we goede 

ondersteuning. Namens de boeren en begeleiders van het project willen we hèn èn 

alle trouwe donateurs heel hartelijk bedanken! 

Rest ons ook iedereen zeer 

hartelijk te bedanken voor alle 

andere steun en de acties die er het 

afgelopen jaar waren om het werk 

op de Filippijnen te ondersteunen.  

Wij konden daardoor tòch de 

support aan de boeren continueren 

en hen een bron van inkomen bieden 

door de speciale corona-aanpak van 

MISFI.  

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

Leerlingen van de landbouwschool 

mailto:eefvisser@hetnet.nl

