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EEN JAAR
OM NOOIT TE
VERGETEN
Beste lezer,
2020 was een bewogen jaar. We beleven een
uitdagende tijd die aanpassingsvermogen van
ons allemaal vraagt. Die uitdaging is nog vele
malen groter voor de boerengezinnen met
wie wij samenwerken in bijvoorbeeld Malawi,
Oeganda, Tanzania en Senegal. Het virus en de
bijbehorende maatregelen hebben daar geleid
tot grote verstoringen van het voedselsysteem.
Markten werden gesloten, de wekelijkse inleg
van de spaar- en leengroepen werd opgeschort
en het was moeilijk om aan zaden te komen.
Ook steeg de prijs van landbouwmaterialen fors.
Het inkomen van de boerengezinnen is in veel
gevallen gehalveerd en een voedselcrisis dreigt.
Meer dan ooit moeten we samenwerken met
boerengezinnen en ervoor zorgen dat ze toekomstige tegenslagen het hoofd kunnen bieden.
Uitdagende tijden brengen ook nieuwe kansen
en inzichten. We hebben ons werk goed onder
de loep genomen. Hoe kunnen we onze boodschap nog beter overbrengen, hoe kunnen
we projecten nog efficiënter uitvoeren en hoe
zorgen we ervoor dat nog meer boerengezinnen wereldwijd honger en armoede voorgoed
overwinnen? We hebben ook de manier waarop
we onze supporters verbinden aan ons werk
grondig doorgelicht. Eén van de resultaten daarvan is de nieuwe slogan ‘Stop honger, overwin
armoede’ en een nieuwe ‘look’ die wij in deze
nieuwsbrief aan u presenteren. Wij zijn benieuwd
wat u ervan vindt.
Onze ambitie is onverminderd groot. In 2021
gaan we samen met de boerengezinnen alles
op alles zetten om een crisis zoals deze te
overleven. Dat kunnen we niet alleen. Samen
kunnen we een verschil maken. Kunnen we
ook op u rekenen?
We zeggen hiermee 2020 definitief vaarwel
en hopen op een beter 2021. Voor de boerengezinnen met wie wij samenwerken en voor u.

Namens team Heifer Nederland,
Goossen Hoenders, directeur
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FA C T S
&
F IG U R E S

HET JAAR 2020 IN VOGELVLUCHT
Totale inkomsten

€ 1.090.131

Totale bestedingen

€ 1.196.008

1.146 GEZINNEN

verdienen een leefbaar inkomen

8.976 GEZINNEN
72,5%



projecten en
voorlichting

12%

fondsenwerving

11,9%

subsidie aanvragen

3,6%

administratie
en beheer

gaan op een duurzamere
manier om met hun leefomgeving

15.771 VROUWEN

hebben meer invloed op besluitvorming
in gezin en gemeenschap

20.150 GEZINNEN

hebben via hun coöperatie betere
toegang tot de markt

Nieuwe directeur

Op 3 februari verwelkomden we Goossen
Hoenders als directeur van Heifer Nederland.

Wereldwijde pandemie

Vanaf voorjaar 2020 had het coronavirus de
hele wereld in zijn greep. Lockdown-maatregelen
hadden een direct effect op de voedselzekerheid
en het inkomen van boerengezinnen.
Producten vervoeren met de agri-ambulance
Ondanks alles heeft de coronacrisis ook mooie
initiatieven gebracht. Tijdens de lockdown was
er een transportverbod in Nepal. Maar als coöperatie kon je een transportpas bemachtigen. Vastbesloten om de boerengezinnen in de regio te
helpen, heeft de Lekbeshi Coöperatie het initiatief
genomen om verse producten te verzamelen en
te verkopen met een agri-ambulance. De boeren
verdienden weer een inkomen, en de consumenten kregen verse producten aan huis bezorgd.
Een win-win situatie!

Meer weten over de resultaten van 2020?
Ga naar heifer.nl/jaarverslag.
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STOP
HONGER
OVERWIN
ARMOEDE

D

e coronacrisis
heeft ons geleerd
dat we meer
dan ooit de
samenwerking moeten
opzoeken met arme
boerengezinnen. We
hebben gezien dat door de
brede aanpak van ons werk,
boeren minder kwetsbaar
zijn en ze bij tegenslagen
overeind blijven.
Het is allang niet meer die
ene boer die we helpen.
We werken intensief samen
met arme boerengezinnen
én hun gemeenschappen
zodat ze kunnen eten van
het land, leven van het land
en geven om het land. Want
iedereen heeft recht op een
gezonde maaltijd en een
leefbaar inkomen. Samen
kunnen we honger stoppen
en armoede overwinnen.

4.

Nog steeds gaan 800 miljoen mensen iedere
dag met honger naar bed. Een groot deel
van deze mensen woont op het platteland
en is afhankelijk van de landbouw. De
boerengezinnen met wie wij samenwerken
gaan de uitdaging aan om de productiviteit
van hun vee - melk, eieren, vlees – en hun
land te verbeteren. Hoe ze dat doen? Door
in groepsverband trainingen te volgen over
kringlooplandbouw, door waterputten op te
knappen en te onderhouden, door duurzaam
om te gaan met het land en door goed vee
en gebruik van goede zaden om meerdere
gewassen te verbouwen. Zo hebben ze niet
alleen voldoende te eten, maar ook een
gevarieerde maaltijd.

Overwin armoede

Door goede samenwerking, toegang
tot financiering en het verkopen
van producten op de markt verdient
een arm boerengezin een leefbaar
inkomen en voorziet het mensen in
de omgeving van eten.

Het klimaat verandert. En arme boeren worden
het hardst getroffen, terwijl ze er het minst
aan hebben bijgedragen. Droogteperiodes
worden langer, regens zijn onvoorspelbaarder
en áls het regent is de kans op overstromingen
groot. Hierdoor mislukken oogsten en is er te
weinig eten en inkomen. De boeren met wie
wij samenwerken versterken hun weerbaarheid
door klimaat-slimme technieken toe te passen.
Hierbij wordt onder andere regenwater beter
opgevangen en vastgehouden en worden
bodems weer gezond en vruchtbaar. Door te
geven om het land vergroent de omgeving en
zijn boerengezinnen beter opgewassen tegen
extreme weersomstandigheden.

Stop honger

Eten

Door praktische landbouwkennis,
zaden, goed vee en toegang
tot water produceert een gezin
voldoende eten voor zichzelf.

VAN HE T

L AND

Leven
VAN HE T

L AND

Geven
OM HE T

L AND

Door het toepassen van de geleerde lessen en
nieuwe technieken kan een boer veel meer
produceren. Ook de kwaliteit van melk, kippen
of mais moet goed zijn. Pas dan kunnen ze
de stap naar de markt maken en producten
verkopen. Door samen te werken in groepen is
het gemakkelijker om aansluiting te vinden bij
afnemers (zoals melkfabrieken) en een eerlijke prijs
te bedingen. En door betere toegang tot krediet
en leveranciers van landbouwproducten kunnen
ze hun bedrijf uitbreiden. Zo verdienen boeren
een leefbaar inkomen en dragen ze bij aan de
voedselvoorziening in hun regio.

Opgewassen tegen
klimaatverandering

Door toepassing van klimaatslimme technieken worden
bodems gezonder, verbetert de
toegang tot water en vergroent
de omgeving.

Op weg naar structurele verandering

ZIJ LIETEN HONGER EN
ARMOEDE VOORGOED
ACHTER ZICH
Met onze duurzame landbouwprojecten helpen we boerengezinnen op weg naar een
leefbaar inkomen. De eerste stap is het verbeteren van voeding, het inkomen en de
omgang met de leefomgeving. Wanneer dit wordt gecombineerd met het verbeteren
van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het
stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige
gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.
Chifundo, Mary en Jofre bewijzen dat je door hard werken veel kunt bereiken.

“Door de landbouw
heb ik opnieuw leren
leven en ademen”

N

a het overlijden van haar man stond de
33-jarige Chifundo alleen voor de opvoeding
van haar zoons. Vastberaden om er iets van
te maken werd ze lid van een boerengroep.
Samen met haar groep volgde Chifundo een
uitgebreid trainingsprogramma. Niet alleen de
landbouwtrainingen maar ook de bijeenkomsten
waar de positie van de vrouw (binnen het gezin
en de gemeenschap) is besproken hebben
haar veel gebracht. Het belang van een goede
samenwerking en verdeling van taken binnen
het gezin wil ze haar zoons meegeven voor later.
Naast training ontving Chifundo ook een koe en
landbouwzaden. Haar koe geeft zoveel melk dat
ze dagelijks tussen de 9 en 12 liter kan verkopen.
Een koe geeft niet alleen melk, maar ook
supermest. Dit, in combinatie met het toepassen
van nieuwe irrigatietechnieken, heeft voor een
verdubbeling van haar oogst gezorgd. “Er staat
nu drie keer per dag een voedzame maaltijd op
tafel, mijn kinderen zijn gezond en energiek
en gaan naar school. Van mijn inkomen heb ik
al vier geiten, 32 kippen, een fiets en 20 ijzeren
dakplaten gekocht. Dit is nog maar het begin.
Door de landbouw heb ik opnieuw leren leven
en ademen. En durven dromen”.
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‘Geven om het land’
is nu vast onderdeel
van Mary’s werk

“D

uurzaam omgaan met het milieu
kwam niet in mij op. Ik deed alles op
gevoel en kopieerde technieken van mensen
uit de omgeving. De oogst was dramatisch.”
Inmiddels is dat wel anders. Mary heeft
enorm veel geleerd over duurzame landbouw
en gebruikt nu de mest van haar koeien en
varkens op het land. Ze oogst nu drie keer
zoveel van hetzelfde perceel, zelfs tijdens
het droge seizoen. Geven om het land is
inmiddels een vast onderdeel van Mary’s
werk. In de loop der jaren heeft ze talloze
bomen aangeplant, gebruikt ze steeds
meer compostmest en past ze duurzame
landbouwtechnieken toe. Het gezin maakt
ook gebruik van een biogasinstallatie om
te koken en voor verlichting. Mary’s zoon
is opgeleid als biogas-technicus, zodat ze
letterlijk ‘onderhoud aan huis’ hebben.

“Nu plukken we er
de vruchten van”

A

l vele generaties worstelden met de
onvruchtbare grond rondom San Isidro in
Ecuador. Groenten werden amper verbouwd
en een groot deel van de voeding bestond uit
haver, noedels en rijst. Heifer is sinds 1994
actief in dit gebied. Met behulp van duurzame
landbouwtechnieken en door cavia’s te
gaan fokken veranderden de bewoners in
kleinschalige ondernemers en zagen ze een
verbetering in hun voeding. Het principe
van Passing on the Gift (het doorgeven van
vee, kennis en zaden) werd omarmd door
de gemeenschappen. Tegenwoordig ligt
de focus op een duurzame omgang met de
leefomgeving en de productie van biologische
producten. Hiermee boren de boeren een
nieuwe markt aan. Jofre Guaman is een van
die vooruitstrevende jonge boeren. “Jaren
geleden zijn ze hier gestart met het verbeteren
van de vruchtbaarheid van de grond. Daar
plukken we nu de vruchten van. Letterlijk.”
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KORT NIE UWS

Afrikaanse zon biedt weer koelte
Het zat melkcentrum Tafika, in het zuiden van
Malawi, niet mee. In 2018 ging het centrum over
op zonne-energie voor de koelinstallaties: een
mooie, duurzame stap. De nieuwe koelinstallatie
was helaas gebrekkig geïnstalleerd en bleek niet
bestand tegen de verwoestende kracht van cycloon Idai, die in maart 2019 zuidelijk Afrika trof.
Het centrum viel weer stil. Tot onze grote vreugde
stond Kyos Energy Consulting uit Haarlem klaar

AL
10 JAAR
M
EEN TEA

om financieel bij te dragen voor de installatie
van een nieuw systeem. Met een beetje ‘coronavertraging’ werkt het centrum sinds de zomer
van 2020 weer op volle kracht. Chifundo Machira,
manager van het centrum: “We zijn enorm blij
dat het centrum weer in bedrijf is. We zijn telkens
weer verrast hoeveel mensen er komen.”
www.kyos.com

Melkweg en Heifer
Melkweg Aarts & van Haaren uit Heusden haalt
geitenmelk op bij geitenhouders en levert die
aan zuivelproducenten. Al tien jaar doneren de
eigenaren Bennie Aarts en Emiel van Haaren een
vast bedrag aan Heifer voor elke miljoen liter melk
die bij Melkweg wordt aangeleverd. We zijn erg blij
met die langdurige betrokkenheid. Dit is een onzekere tijd en daarom is het een extra mooie
mijlpaal dat zij al tien jaar betrokken zijn bij ons
werk. Om de tienjarige band te onderstrepen én
om de boerengezinnen tijdens de coronacrisis een
extra steuntje in de rug te geven, hebben ze in
dit jubileumjaar de jaarlijkse bijdrage verhoogd.
Wij zeggen: op naar de volgende tien jaar!
www.melkweg.eu
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