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Gershon: “Voordat ik aan het pro-
ject deelnam was ik lang werkloos. 
Om nog iets van een inkomen te 
verdienen nam ik allerlei klusjes 
aan. Ik werkte bij anderen op het 
land en hielp de dorpstimmerman 
bij de reparatie van deuren, tafels, 
sloten etc. Ik werkte zo hard als ik 
kon, maar het was nooit voldoen-
de om mijn gezin er goed van te 
onderhouden. 

Op een dag kregen we bezoek. 
Een organisatie vertelde over de 
mogelijkheden op het gebied van 
grasscutter productie en bood aan 
om ons hierin te trainen, tegen een 
bepaalde vergoeding. Ik greep deze 
kans natuurlijk met beide handen 
aan! Met het laatste beetje spaargeld 
betaalde ik de verplichte kosten. 

Hierna hebben we helaas nooit meer 
iets van ze gehoord en waren we ons 
geld kwijt…
 
EEN TWEEDE KANS
Ongeveer twee jaar geleden vertelde 
een overheidsvoorlichter uit onze 
regio over Heifer. Deze, toen voor 
ons nog onbekende, organisatie ging 
jongeren trainen in en begeleiden bij 
grasscutter productie in de vorm van 
een lening. Enigszins huiverig van-
wege de vorige ervaring hebben we 
Heifer toch uitgenodigd in ons dorp. 
We stelden ons voor als de Obom 
Youth Grasscutter Association.
 
Wat ben ik blij dat we toch deze 
stap hebben gezet! Samen met mijn 
groepsleden heb ik geleerd hoe je 
grasscutters moet fokken, wat ze 

eten, hoe je ziektes kunt voorkomen, 
signaleren en genezen. Daarnaast 
heb ik mijzelf gespecialiseerd in het 
bouwen van hokken. Inmiddels heb 
ik op aanvraag al 6 hokken gebouwd 
en verkocht. Ik heb zelfs van een 
commerciële veehouder uit de 
omgeving de opdracht gekregen om 
konijnen- en grasscutterhokken te 
bouwen voor op zijn boerderij.
 
Binnen onze groep doen we veel sa-
men. We komen regelmatig bij elkaar 
en bespreken diverse zaken gerela-
teerd aan ons vak. Ook bezoeken we 
boeren in de omgeving om kennis uit 
te wisselen. Na jarenlang overleven 
is mijn gezin nu zelfvoorzienend, 
verdienen we een prima inkomen 
en kan ik een belangrijke bijdrage 
leveren aan mijn gemeenschap.”

Dit is Gershon Adumdzah, een 
enthousiaste ondernemer uit 
Ghana. Hij nam deel aan het 
onderwijsproject dat in maart 
van dit jaar is afgerond. Samen 
met zo’n 1.000 andere jongeren 
is Gershon op weg geholpen naar 
de arbeidsmarkt met de produc-
tie van grasscutters (rietratten). 
U zult denken, rietratten? Het 
klinkt ons niet zo snel smakelijk 
in de oren, maar in Ghana is het 
een echte delicatesse waar dus 
veel vraag naar is. 

VAN KLUSJESMAN
NAAR PROFESSIONEEL
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geld voor de beroepsopleiding van 
mijn oudste zoon te betalen. Dit zal 
helaas nog even moeten wachten. 
Al mag ik niet klagen want er zijn 
boeren waarvan de oogst compleet 
mislukt is. Dan kun je nog zo veel 
geleerd hebben, maar met deze 
droogte groeit er gewoon niets. 
Maar het komt goed, dat weet ik 
zeker!” Aldus Agnes.  

WATER
Water is en blijft een probleem 
in het Igunga gebied in Tanzania. 
Agnes en de andere boeren leren 
verschillende methodes om hierop 
in te kunnen spelen. Zo past ze nu 
al druppelirrigatie toe bij het aan-
planten van bomen. Maar er zijn 
veel meer praktische oplossingen 

voor het waterprobleem. Dit najaar, 
voordat het nieuwe regenseizoen 
van start gaat, zal Agnes alles gaan 
leren over het opvangen, opslaan en 
hergebruiken van (regen)water. 

EXTRA BIJVERDIENSTEN
In de vorige nieuwsbrief schreven 
we dat Agnes de hobby van haar 
man na zijn overlijden heeft overge-
nomen. Met een camera, gekregen 
van haar broer, maakt ze nog steeds 
dagelijks portretten van dorpsbe-
woners en mensen uit de omgeving. 
Daarnaast heeft ze voor haar huis 
een stalletje gemaakt waar ze thee 
en chapatti (plat brood) verkoopt. 

Meer informatie over dit project? 
www.heifer.nl/projecten/tanzania

Herinnert u zich Agnes Daniel nog? 
Wij ontmoetten haar tijdens ons be-
zoek aan het klimaatproject Igunga 
Ecovillage in november 2016. Agnes 
maakte destijds een diepe indruk op 
ons, als hardwerkende moeder en 
weduwe. Na een ontmoeting met 
haar groep werden we uitgenodigd 
om thuis verder te praten. Bij Agnes 
op de bank vertelde ze over hoe 
moeilijk ze het heeft na het overlij-
den van haar man, de dromen die 
ze heeft voor haar kinderen, haar 
fotografiehobby en haar deelname 
aan het project. 

Hoe zou het nu zijn met Agnes? 
Heeft ze inderdaad haar kippen 
gekregen? Is haar oudste zoon weer 
aan een studie begonnen? Wij vroe-
gen onze Tanzaniaanse collega’s 
om weer eens op bezoek te gaan bij 
Agnes. 

MOEILIJKE TIJD ACHTER DE RUG
“Het gaat redelijk goed met Agnes en 
haar kinderen. Ze heeft haar kippen 
gekregen en is inmiddels getraind 
in duurzame landbouw, het houden 
van kippen, het maken van energie-
zuinige fornuizen en boomaanplant. 
Maar ze heeft het niet makkelijk 
gehad”.  Zo vertelt onze Tanzaniaan-
se collega Stella. 

Agnes vertelde haar: “Ook al heb 
ik nog zoveel geleerd, het is geen 
makkelijk jaar geweest. Het is droog, 
té droog voor een fatsoenlijke oogst. 
Met alle kennis en de kippen die ik 
nu heb hoopte ik op een mooie oogst. 
Mijn doel was om na deze oogst het 
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AAN DE SLAG MET EEN 
NIEUW KIPPENHOK
Agnes heeft onlangs een paar 
kippen en een haan gekregen. 
Het is nu nog te vroeg om daar al 
profijt van te hebben. De kip-
pen staan nog in een enigszins 
verouderd hok achter haar huis. 
Binnenkort gaat ze materialen 
aanschaffen waarmee ze het kip-
penhok kan gaan opknappen. In 
het nieuwe hok zal er plaats zijn 
voor zo’n 40 kippen.  
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GEZONDE VOEDING EN 
VEILIG DRINKWATER
IN ETHIOPIË
Ethiopië, een prachtig land met adembenemende 
uitzichten. Maar ook een land met veel afgelegen 
gebieden waar men in armoede leeft. Vooral in deze 
gebieden zijn er nauwelijks voorzieningen als water 
en elektriciteit. Water halen is traditioneel gezien een 
vrouwentaak. In het droge seizoen moeten ze soms wel 
15 kilometer lopen! Terwijl zij al het meeste werk ver-
richten in en om het huis. De kwaliteit van het water 
laat ook te wensen over. Dit, in combinatie met gebrek 
aan kennis over hygiëne, zorgt voor veel ziektes met 
soms een slechte afloop.  

Daar gaan we wat aan doen! In het Wolayita gebied in 
Ethiopië zijn we gestart met een nieuw project waar we 
werken aan betere voeding en toegang tot veilig drink-
water voor 3.000 vrouwen. 

Zaden en gereedschap Voedergewas Training Verbeterde toegang tot water

DIT ONTVANGEN DE VROUWEN:



HIER WERKEN 
WE NAARTOE:

Gevarieerd inkomen
De boerinnen in dit project zijn 
afhankelijk van landbouw en 
veehouderij. Als zij meer gaan 
produceren kunnen zij hun gezin 
te eten geven en het overschot 
verkopen. Trainingen op het 
gebied van bedrijfsvoering helpen 
om andere inkomensgenererende 
activiteiten op te zetten. 

Veilig drinkwater en verbeterde hygiëne
750 gezinnen gaan direct profiteren van de verbetering van 
twee waterbronnen en de aanleg van 150 hand-gegraven 
waterputten. De aanleg van handwaspunten (zogenaamde 
tip-taps), latrines en het gebruik van energiezuinige ovens 
zal een positieve bijdrage leveren aan de hygiëne in en rond-
om het huis. 

Klimaatslimme landbouwtechnieken 
Om de gezinnen weerbaarder te maken tegen de effecten 
van klimaatverandering volgen zij praktische trainingen. Ze 
leren bijvoorbeeld hoe ze (regen)water efficiënter kunnen op-
vangen en hergebruiken. Er worden bomen aangeplant om de 
bodemvruchtbaarheid te verbeteren en erosie tegen te gaan. 
Deze bomen dienen tegelijkertijd als windbrekers, zorgen 
voor schaduw en bieden voedingsrijke bladeren voor mens en 
dier. Het gebruik van energiezuinige ovens zorgt voor minder 
houtkap. Deze ovens verbruiken wel 70% minder hout dan de 
traditionele kookwijze. 

Sterkere positie 
voor 3.000 vrouwen

Een belangrijk aandachtspunt 
is de positie van de vrouw. We 
gaan met diverse workshops, 
waar mannen en vrouwen 
aan deelnemen, werken aan 
bewustwording en een eerlijke 
taakverdeling binnen het huis-
houden. De trainingen worden 
ook gegeven op basisscholen, 
zodat jongens en meisjes hier 
op jonge leeftijd over nadenken.

Gezond eten
Alle boerinnen ontvangen 
training in duurzame landbouw 
waarbij verschillende tech-
nieken worden gepromoot. Als 
ze deze kennis in de praktijk 
gaan toepassen zal de oogst 
 verdrievoudigen. 

Kijk voor meer informatie op HEIFER.NL/PROJECTEN



Zo nu en dan nemen donateurs con-
tact met ons op met een vraag over 
een bepaald onderwerp. Leuk! Dat 
betekent dat u geïnteresseerd bent in 
ons werk en betrokken bent bij onze 
projecten. Wij staan u dan ook graag 
te woord. Omdat misschien meer 
mensen met dezelfde vragen zitten 
gaan we iedere nieuwsbrief een 
donateursvraag behandelen.

In deze editie gaan we iets dieper 
in op kunstmatige inseminatie (KI), 
een techniek die in veel van onze 
projecten voorkomt. Het is zo dat 
boeren soms al een koe op stal heb-
ben staan. Maar deze lokale koeien 
geven vaak maar een paar liter 
melk per dag. Dit is niet toereikend 
voor een heel gezin, laat staan dat 

er iets overblijft voor de verkoop. 
Terwijl een goede melkkoe wel 10 
liter melk per dag kan geven. Daar-
om kruisen we lokale koeien met 
kwalitatief goede melkkoeien. 

MAKKELIJK, SNEL EN EFFICIËNT
Maar waarom kiezen we dan voor 
KI in plaats van de natuur zijn gang 
laten gaan? Het is soms een stuk 
makkelijker, sneller en efficiënter. 
De boer is niet meer afhankelijk van 
de paar stieren die hij in de buurt 
kan vinden. Bovendien hoeft de koe 
niet naar een zo’n stier gebracht te 
worden. En de stieren zijn zachtjes 
uitgedrukt niet al te makkelijk; vaak 
zijn ze behoorlijk agressief. Het dek-
ken valt dan ook vaak niet mee.

GOED VOOR DE 
LOKALE ECONOMIE
Daarnaast kan KI ook voor werkge-
legenheid zorgen. De rietjes (waar 
het zaad in zit), worden over het 
algemeen ingekocht bij landelijke 
leveranciers. Maar er moet wel een 
plek zijn waar de boeren het kunnen 
kopen, én iemand moet over de tech-
niek beschikken om daadwerkelijk 
te insemineren. We nemen Malawi 
even als voorbeeld. In Malawi zijn 
diverse hubs opgericht: centra waar 
boeren hun melk naartoe kunnen 
brengen om te koelen en gezamenlijk 
te verkopen. In deze centra worden 
ook diverse diensten geleverd, zoals 
het verstrekken van leningen en de 
verkoop van medicijnen. Hier kun-
nen boeren KI-diensten aankopen. 

DONATEURSVRAAG

HOE ZIT HET EIGENLIJK MET 
KUNSTMATIGE INSEMINATIE?



Binnen het KI-programma in Mala-
wi wordt een aantal voorbeeldboe-
ren opgeleid tot inseminators. Dit 
levert hen extra inkomsten op en op 
deze manier blijft de kennis in het 
gebied aanwezig. De boeren binnen 
het project betalen een gereduceer-
de prijs voor de dienst, maar ook 
andere boeren uit de omgeving 
kunnen hier gebruik van maken. 

SCEPTICISME IN ETHIOPIË
In Ethiopië staat KI nog in de kin-
derschoenen. Hier zetten we vooral 
in op voorlichting en laten we de 
boeren de voordelen van KI zien. 
In zo’n geval worden zij in contact 
gebracht met overheidsinstan-
ties die KI-diensten leveren. Veel 
boeren in Ethiopië reageerden in 
eerste instantie erg sceptisch. “Dat 
kan toch niet werken!”. Zo dacht ook 
Tesema (foto links). “Ik geloofde er 
eerst niet in. Maar nu ben ik over-
tuigd! Door het kruisen van rassen 
is de melkproductie flink gestegen 
en levert de verkoop van een stier 
veel meer op”

KI FACTS
✔ Ongeveer 2 weken na het afkalveren wordt een koe weer toch-

tig. Dit merkt de boer echter meestal niet op. Dit noemen we de 
zogenaamde ‘stille tochtigheden’. 

✔ 50 dagen na het kalveren kan een koe weer opnieuw geïnsemi-
neerd worden.

✔ In Friesland werd al in 1935 sperma kunstmatig ingebracht bij 
melkkoeien.

✔ KI-stieren doen hun ‘werk’ 2 tot 5 keer per week.
✔ Het sperma wordt in ‘rietjes’ gestopt (honderden rietjes per 

keer!) en vervolgens bevroren in vloeibare stikstof. 
✔ Bij een temperatuur van min 196 graden Celsius blijft het zaad 

jaren goed.
✔ In sommige landen is het organiseren van KI ook lastig: er is 

niet altijd voldoende vloeibare stikstof aanwezig om de rietjes 
in te vriezen.

✔ De bekendste Nederlandse fokstier is Sonny Boy. In de jaren 90 
produceerde hij bijna 2 miljoen doses sperma. Hij heeft over de 
hele wereld dochters, waarschijnlijk wel een miljoen. 

Wilt u nou ook meer weten over een bepaald onderwerp? 
Stel uw vraag dan via info@heifer.nl. 

In juni stelden we u voor aan Dolica. 
Dolica woont in een straatarm gebied 
in Malawi. Na overstromingen twee 
jaar geleden is ze alles kwijtgeraakt. 
Maar Dolicia gaf niet op. Sterker nog, 
ze had een droom: een eigen koe. 
Wij vroegen u om de droom van vele 
vrouwen zoals Dolica waar te maken. 
Zo wacht Lydia bijvoorbeeld op een 
schaap en Aster op kippen.

Hun dromen worden nu werkelijk-
heid! Uw steun aan deze vrouwen is 
overweldigend geweest. Want Dolica, 
Lydia en Aster, en tientallen andere 
vrouwen, kunnen binnenkort hun 
dieren in ontvangst nemen.  

 

Namens Dolica, Lydia en Aster

DROMEN 
WORDEN
WERKELIJKHEID



Eind maart maakte ik, samen met mijn collega’s Gijs en 
Marthe, een bijzondere reis naar Oeganda en Kenia. Voor 
mij was het meteen de eerste persoonlijke kennismaking met 
ons werk in de praktijk.

Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuwe samenwerkingen 
en financieringsmogelijkheden. Maar om de juiste match 
te vinden is het van belang te weten wat er nu eigenlijk 
speelt in de projectgebieden. Waar is behoefte aan bij 

de boeren? En wat is er mogelijk? Nuttig dus om ‘first 
hand’ kennis te mogen maken met onze lokale collega’s, 
mogelijke partners en natuurlijk de boeren en boerinnen.

ROAD TRIP OEGANDA
De eerste 5 dagen maken we een indrukwekkende 
‘road trip’ door Oeganda. We bezoeken verschillende 
‘hubs’: centra waar boeren hun melk verzamelen, op-
slaan en koelen. 

Tijdens onze gesprekken bij de hubs en met de 
verschillende boerengroepen wordt benadrukt dat het 
succes van veel projecten afhangt van de betrokkenheid 
en rol van vrouwen. Zelfs de mannen geven toe dat 
als vrouwen zeggenschap hebben over het geld, het 
inkomen goed wordt besteed aan het gezin en bedrijf. De 
bestuurder van één van de melkhubs onderstreept dit 
met een mooie quote: 

MIJN REIS NAAR OEGANDA EN KENIA

“When you empower a women you empower the community. 
When you feed a women, you feed the whole community”.



Op onze route richting Kenia komen we in contact met 
verschillende (potentiële) partners - waaronder een 
honingproducent en een zuivelverwerkingsfabriek – en 
de Nederlandse ambassade. We spreken met hen over 
de markt voor honing en de zuivelketen in Oeganda. 
Ook bezoeken we een jongerencentrum/kostschool waar 
jonge kinderen en tieners uit zeer arme gezinnen worden 
opgevangen. Zij krijgen o.a. praktijkgerichte trainingen op 
het gebied van landbouw, veehouderij en aanverwante 
diensten, waarmee ze hun kansen op een zelfstandig 
bestaan vergroten. 

 
BODEMVERBETERING IN KENIA
Vanuit Oeganda steken we de grens over naar Kenia. 
Wat al snel opvalt is dat de plattelandsontwikkeling hier 
iets verder lijkt te zijn. Waar we in Oeganda voorname-
lijk lemen hutjes zagen, zien we hier meer huisjes van 
steen en omheinde stukken grond. We bezoeken het 
project in West-Kenia waar we werken aan het verbe-
teren van de bodemvruchtbaarheid. De boeren in dit 
gebied beseffen nu hoe ‘uitgeput en ziek’ de bodem is 
door droogte en het gebruik van verkeerde meststoffen. 
Door het uitvoeren van bodemanalyses en het opvolgen 
van de adviezen die hier uitkomen, weten ze de grond 
weer vruchtbaar te maken. En gezonde grond betekent 
een goede landbouwopbrengst en melkveeproductie! 
 

BOUWEN AAN STERKE GEMEENSCHAPPEN
Bij onze projecten denkt u misschien al snel aan het 
geven van dieren, praktische middelen en kennis. 
Maar tijdens de reis wordt mij steeds duidelijker dat het 
succes ook afhangt van de samenwerking binnen de 
boerengroepen zelf. Dat is waar wij ons dus ook sterk 

voor inzetten: bouwen aan sterke gemeenschappen, 
gezamenlijke kennisopbouw en het wegnemen van 
praktische drempels zoals toegang tot microkredieten en 
betalings- en spaarsystemen. Zaken die van belang zijn 
als kleinschalige boeren willen opschalen tot het niveau 
dat zij zelfstandig een duurzaam inkomen kunnen ver-
dienen voor hun gezin.

MELK UIT DE MUUR?!
Boerengroepen die al wat meer zijn opgeschaald zijn 
op zoek naar manieren om hun gezamenlijke in-
komsten te vergroten. Deze extra inkomsten gebrui-
ken ze dan weer voor nieuwe investeringen die de 
groep ten goede  komen. Verschillende coöperaties 
produceren en  verkopen momenteel yoghurt. En ze 
hebben nog iets slims bedacht. Aangezien de vraag 
naar melk groot is, worden er op strategisch slimme 
plekken melkauto maten geplaatst. Klanten staan nu 
letterlijk in de rij voor melk!

 

POWERVROUW GRACE
Tijdens de reis sprak ik met verschillende boerinnen 
die in staat zijn geweest hun situatie om te buigen 
en  armoede achter zich te laten. Deze gemotiveerde 
vrouwen werken volop aan het verwezenlijken van 
toekomstdromen; voor hun boerderij en hun gezin. 
Geen ‘dromerige’ types maar nuchtere en onderne-
mende dames die van aanpakken weten. Zoals de 
Oegandese Grace. Ze begon met niets en heeft nu 
65 koeien en 40 bijenkasten, produceert veevoer en 
gewaszaden en kweekt champignons. Omdat er vaak 
sprake is van droogte heeft ze 2 waterreservoirs 
gegraven voor regenwateropvang - waar genoeg van 
valt maar wel in korte heftige buien - zodat ze ook 
in de drogere periodes voldoende water heeft voor 
haar koeien en gewassen. Inmiddels is ze zelfs in 
Rwanda geweest om andere boer(inn)en te inspire-
ren met haar verhaal. Een echte powervrouw met 
een visie op haar toekomst!



IN GESPREK MET…

RONO
HEIFER KENYA
Het komt niet vaak voor dat Afrikaanse collega’s bij ons 
op bezoek komen. Meestal gaan wij die kant op. Voor een 
jaarlijkse vergadering van ons project ‘Bodemverbetering 
Kenia’ mochten wij voor het eerst onze collega Rono 
verwelkomen. Dit was natuurlijk een mooie gelegenheid 
om even met Rono te gaan zitten en hem een paar vragen 
te stellen. 

Rono, welkom in Nederland! Onze donateurs kennen je 
natuurlijk niet. Kun je jezelf even voorstellen? 
Natuurlijk! Ik heet Geoffrey K. Rono, geboren en getogen 
in Kenia. Ik ben getrouwd met Caroline, ze is lerares op de 
middelbare school, en samen hebben we twee prachtige 
kinderen genaamd Stewart en Stancy. Ik ben de project-
coördinator van het project ‘bodemverbetering Kenia’. In to-
taal werk ik nu 8 jaar bij Heifer. Hiervoor was ik werkzaam 
als veehouderijspecialist in diverse projecten (met focus op 
melkveehouderij) en als Manager Voedselzekerheid. Voor-
dat ik jaren geleden aan het werk ging heb ik mijn Bachelor 
gehaald in Landbouwontwikkeling en Educatie, en vervol-
gens een Master in Veehouderij en Agribusiness. Momen-
teel ben ik bezig met een MBA in Ondernemerschap. Naast 
mijn opleidingen heb ik nog diverse cursussen gevolgd op 
het gebied van o.a. waardeketenontwikkeling, projectma-
nagement, leiderschap en bestuur. Deze combinatie zorgt 
ervoor dat ik zowel op inhoudelijk als op managementni-
veau goed mee kan draaien.

Waarom heb je voor dit pad gekozen? Wat heeft jou 
doen beslissen om in deze sector te gaan werken?
Ik wilde voldoening halen uit mijn werk. Een verschil 
maken voor mensen die niet de kansen hebben gehad 
die ik wel had. Ik ben heel erg blij dat ik deel uitmaak van 
de missie van Heifer en op deze manier mijn kennis in 
de praktijk kan brengen en nog verder kan verdiepen. 
Ons werk is hard nodig om de kloof tussen arm en rijk te 
overbruggen en te werken aan een duurzame en stabiele 
toekomst voor iedereen. 

Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen voor men-
sen in Kenia, en vooral voor de boeren?
De grootste uitdaging is klimaatverandering. Geen twijfel 
over mogelijk. Neem als voorbeeld regenval. Momenteel 
worden langdurige periodes van droogte afgewisseld met 
extreme regenval. Dat kan het land niet aan en is echt 
funest voor de oogst. Een ander probleem is het gebrek aan 
kennis bij de boeren. Zonder goede kennis zijn ze gewoon-
weg niet in staat om de juiste beslissingen te nemen. Een 
gevolg hiervan is dat de bodem uitgeput raakt. Voedings-
stoffen raken op, met een slechte oogst als resultaat. Naast 
de kennis ontbreekt het de boeren ook aan (vaak dure) land-
bouwmaterialen. Als laatste, dit heeft ook weer met kennis 
te maken, zijn ziektes een belangrijk probleem. Het blijft, 
zonder kennis, voor boeren lastig om ziektes te herkennen 
en te behandelen. 

Wat is volgens jou cruciaal voor een succesvol project?
Samenwerking! Een intensieve samenwerking tussen alle 
belanghebbenden tijdens ontwerp, planning en uitvoering 
is essentieel om het project ook op de lange termijn te laten 
slagen. Iedereen moet er voor de volle 100% achter staan, 
ook de projectdeelnemers. Anders werkt het niet. Daarbij is 
het ook van groot belang dat je tijdens het project regelmatig 
samenzit om de afgelopen periode te evalueren en eventu-
eel zaken bij te stellen. 

Je bent nu voor de eerste keer in Nederland, voor de 
jaarlijkse vergadering van het project ‘bodemverbetering 
Kenia’. Samen met onze collega’s heb je een korte land-
bouwtoer door Nederland gedaan. Wat heb je allemaal 
gezien, gedaan en geleerd?
Ja dat was ontzettend leuk! Sara en Rian van Heifer heb-
ben mij meegenomen naar verschillende bedrijven zoals 
een biologische melkveehouder en een varkensboerderij. 
Ik heb een melkrobot gezien, hoe geweldig is dat! Ik heb 
gezellig bij Sara thuis gegeten en haar kinderen van school 
opgehaald. En voor mijn vertrek naar huis maak ik nog 
een boottocht door de Amsterdamse grachten. Heeft niets 
met ons werk te maken maar als je er toch bent… Wat ik 
vooral heb geleerd tijdens de verschillende bedrijfsbezoe-



Op zondag 1 oktober gaan er weer duizenden lopers 
van start tijdens het leukste hardloopevent van 
Nederland: de Bredase Singelloop. Vorig jaar liepen we 
voor de eerste keer met een grote groep voor Heifer. 
Vanwege het grote succes en de positieve reacties is 
team Heifer dit jaar weer aanwezig!

JOIN TEAM HEIFER 
Bent u een fanatieke hardloper of ziet u het als een 
uitdaging om de eerste kilometers te gaan lopen? Sluit u 
dan aan bij de Heifer Singelloop groep! Het maakt niet uit 
welke afstand u loopt, uw deelname alleen al is fantas-
tisch! Het is gezellig, sportief en u helpt onze stichting aan 
naamsbekendheid met het speciale Heifer loopshirt.  

VOOR DE BOERINNEN IN MALAWI
Samen lopen is leuk. Nóg leuker wordt het als u uw spor-
tiviteit in kunt zetten voor een gezonde toekomst van een 
ander. Daarom willen we naast aandacht voor ons werk 
ook geld inzamelen voor Malawi, waar 200 vrouwen 
wachten op een koe. Zet daarom uw allerbeste beentje 
voor en laat u sponsoren. 

Voor meer informatie over de afstanden, de deelnamekos-
ten, de sponsormogelijkheden en het inschrijfformulier 
gaat u naar: www.heifer.nl/singelloop

Zien we u 1 oktober aan de start in Breda? 
Sportieve groet,

VOORUIT
MET DE GEIT

LOOP DE BREDASE SINGELLOOP
VOOR BOERINNEN IN MALAWI

LET OP: INSCHRIJVEN 
VOOR LOOPGROEPEN 

KAN TOT 10 SEPTEMBER!

ken is dat techniek alles zoveel makkelijker en efficiënter 
maakt. Zoals bij de melkrobot. De koeien worden gemol-
ken op het moment dat zij daar behoefte aan hebben. Het 
zorgt voor een betere uiergezondheid en hogere melk-
productie. En het scheelt de boer enorm veel tijd.  

Nu je Nederland hebt bezocht, wat zijn volgens jou de 
grootste verschillen op het gebied van landbouw en 
veehouderij?

Jouw doel is om de melksector in Kenia naar een hoger 
niveau te brengen. Welke kennis neem je mee naar huis? 
En op welke gebieden moeten er in Kenia nog grote 
stappen worden gezet? 
Er moet gekeken worden naar meer mogelijkheden om 
verspilling tegen te gaan en productdiversiteit te waar-
borgen. Een tweede belangrijk punt is dat boeren gelinkt 
moeten worden aan externe partijen en diensten. Denk 
bijvoorbeeld aan toegang tot onderzoek. Kennis is alles! En 
als laatste de infrastructuur. Deze moet in Kenia echt sterk 
verbeterd worden om de productiekosten omlaag te halen. 

Ter afsluiting, is er nog iets dat je tegen onze donateurs 
wil zeggen?
Ook Keniaanse boeren zijn, als ze de juiste kennis hebben, 
heel goed in staat om meer te produceren en genoeg te 
verdienen. Daar moeten we wel nog steeds in investeren. 
Daarom wil ik u heel erg bedanken voor alle steun die we 
van u hebben gekregen.

Hartelijke groet,

KENIA 
• Met name extensieve landbouw 
 (vee staat vaak buiten met veel ruimte).
• Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van 
 kunstmatige inseminatie. 
• Op de Keniaanse boerderijen zie je vaak 
 verschillende soorten vee en wordt er een 
 grote diversiteit aan gewassen verbouwd.  
• Vrijwel geen machinaal gebruik 
 (alleen op zeer grote schaal).
• Men verbouwt op kleine schaal, meestal voor 

eigen gebruik. 

NEDERLAND
• In Nederland zie je meer intensieve landbouw. 
 Vee staat meer binnen en veel machinaal. 
• Kunstmatige inseminatie is in Nederland de 
 normaalste zaak van de wereld. 
• Boeren in Nederland specialiseren zich vaak op 

een bedrijfsonderdeel. Zoals koeien of varkens of 
akkerbouw.

• Veel machinaal gebruik.
• In Nederland vindt productie op grote schaal plaats 

vanuit commercieel oogpunt en voor de export.
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