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VOORWOORD

Beste lezer,

Het jaar 2015 zal door alle medewerkers van Solidagro 
worden herinnerd als het jaar met een ‘voor’ en een ‘na’.  
Op 1 september s morgens gingen alle alarmbellen rinkelen. 
Uit de Filipijnen bereikte ons het bericht dat Emok Samarca, 
directeur van onze partner ALCADEV, diezelfde ochtend, 
samen met 2 inheemse leiders, door paramilitairen werd 
vermoord. De school, de medewerkers en vooral de Lumad-
bevolking werden (en worden) steeds meer bedreigd omdat 
ze weigeren plaats te maken voor destructieve mijnbouw. 
Emok was jarenlang een leider in de strijd om grondrechten 
voor de inheemse bevolking. Op die dinsdagmorgen waren 
we amper 2 dagen verwijderd van het World Café, waar onze 
campagne over “landroof / recht op grond” werd gelanceerd. 
Een nog treffendere en pijnlijkere illustratie van dit mensen-
rechtenprobleem kan moeilijk gevonden worden. 

Inge en Stefanie hadden in april een volle week met Emok 
rond getrokken, op zoek naar passend illustratiemateriaal en 
getuigenissen voor deze campagne over landroof. Solidagro 
brengt met “Steun het boerenverzet tegen landroof” het 
groeiende probleem van grondroof onder de aandacht. 
Waardevolle landbouwgronden én de lokale boerenbevolking 
moeten plaats ruimen voor grootschalige plantages voor 
agrobrandstoffen, voedselgewassen voor de vee-industrie 
of vervuilende mijnbouw. In de campagne wordt de focus 
gelegd op de Filipijnen, waarbij we o.a. onze partners 
ondersteunen door ook hier handtekeningen te werven 
voor de petitie “Scrap the mining act”. Op deze manier legt 
Solidagro de link tussen onze activiteiten in Zuid en Noord. 

Deze link tussen Zuid en Noord – de nood aan ‘global change’ 
– komt ook sterk voorop te staan in het nieuwe programma 
2017-2021. Nadat we in 2014 al grondig reflecteerden over 
de Zuid-strategie, deden we dit in 2015 ook voor de Noord-
strategie. Vanaf 2017 focussen we zowel in onze activiteiten 
in de partnerlanden als in België op “voedselzekerheid door 
agro-ecologische landbouw”. We bevinden ons met deze visie 
in goed gezelschap. Samen met de voormalige Belgische VN-
voedselinspecteur Olivier De Schutter zijn we ervan overtuigd 
dat agro-ecologie de grootste kansen biedt om mondiaal het 
recht op voedsel te kunnen verzekeren. 

In het najaar van 2015 werd door het hele team hard 
gewerkt (en soms eens gezucht en gevloekt) aan de 
voorbereiding van de screening op kwaliteit van de 
beheerssystemen van de ngo’s. Vorige week ontvingen we 
het heuglijke schrijven van Minister Alexander De Croo dat 
Solidagro opnieuw mag rekenen op de NGO-erkenning én 
de daaraan verbonden toegang tot programmafinanciering. 
Daarmee is een belangrijke klip goed afgerond. In alle 
landen wordt op dit ogenblik intens gewerkt aan de vorming 
van partnerschappen en de ontwikkeling van het nieuwe 
meerjarenprogramma.

Misschien kwam het meest bemoedigende gegeven uit 2015 
– heel ontnuchterend – ook uit de Filipijnen. Na de moord 
op Emok werden de leerlingen, de boeren en dorpelingen 
van hun landbouwgronden verdreven. Ze namen hun intrek 
in een sportstadium in Tandag, waar een evacuatiecentrum 
werd ingericht. Met een onwaarschijnlijke moed en 
strijdvaardigheid werden in dit sportstadium geïmproviseerde 
klassen ingericht en werd de groentenkweek hervat. Eind 
april ’16 werden dan toch weer de afgestudeerde jongens 
en meisjes gelauwerd. Vandaag ontvingen we het bericht 
dat alles klaar is om – opnieuw in het evacuatiecentrum 
– de klassen te hervatten. “Samen sterk!”. Meer dan ooit, 
in solidariteit voor het recht op voedsel. Een uitdaging 
waarvoor we ook hier blijven gaan. 

Vriendelijke groeten,

Jan Vanhuysse
Algemeen coördinator
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WAT DOET SOLIDAGRO?

Solidagro steunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filipijnen. Samen met lokale 
partner organisaties werken we aan voedselzekerheid in afgelegen plattelandsgebieden. Via ons 
educatief aanbod voor secundaire scholen, jongerenuitwisselingen en sensibiliserende activiteiten 
brengen we het Zuiden dichter bij mensen in België. 

ONZE PROJECTEN IN HET ZUIDEN:

Samen met de boeren in onze werkingsgebieden en onze loka-
le partners werken we aan concrete oplossingen via:

• initiatieven zoals de aanleg van groentetuinen, water-
putten, irrigatie, zaadbanken, introductie van aangepaste 
teelten,...

• het aanmoedigen van het opzetten van coöperaties zodat 
boeren bijvoorbeeld samen materiaal kunnen aankopen 
(zaden, meststoffen, machines) of de oogst verkopen.

• vormingen in duurzame bemestingstechnieken, 
groenteteelt, gezonde voeding, het zakelijk runnen van 
bijvoorbeeld een coöperatieve rijstmolen,...

• het stimuleren van de oprichting van boerenorganisaties, 
met sterke leiders, om samen te werken aan voedsel-
zekerheid én om politieke veranderingen af te dwingen.

ONZE PROJECTEN IN BELGIË:

Vanuit onze ervaringen in het Zuiden willen we bijdragen aan 
een grotere Noord-Zuidsolidariteit in eigen land. Daarvoor zijn 
er de jongerenuitwisselingen (in samenwerking met Dwagulu 
Dekkente) en vormingen. We bieden ook vormingen en edu-
catief materiaal aan voor jongeren en volwassenen. Daarnaast 
organiseert Solidagro activiteiten rond voedselzekerheid zoals 
lezingen, workshops, debatten… 

ONTDEK ONS EDUCATIEF AANBOD!

bekijk ons aanbod op
www.solidagro.be/ 
educatief-aanbod-solidagro
of mail naar  
hannes.vanhee@solidagro.be
voor meer info.

Bolivia: 6

Mali: 4
Senegal: 2

Gambia: 2
Burkina Faso: 3 De Filipijnen: 6

AANTAL PARTNERORGANISATIES IN HET ZUIDEN

ONZE MISSIE

SOLIDAGRO KOMT OP VOOR:

• het recht op voedsel voor iedereen 
• het recht van volkeren en staten om 

autonoom hun eigen voedsel- en 
landbouwbeleid te bepalen

DAT DOEN WE DOOR:

• basisbewegingen en boerenorganisaties in 
het Zuiden te steunen via: 

- capaciteitsversterking 

- het faciliteren van uitwisseling, 
samenwerking en beleidsbeïnvloeding 

ONZE MANIER VAN WERKEN WORDT 
GEKENMERKT DOOR:

• een geest van verbondenheid en 
gelijkwaardigheid

• samenwerking gebaseerd op wederzijds 
respect, uitwisseling en dialoog

ONZE ACTIES ZIJN GERICHT OP:

• het verhogen en verduurzamen van 
de voedselproductie met het oog op 
economische verzelfstandiging

• het bewustmaken van jongeren en 
volwassenen in Vlaanderen van: 

- het voedselzekerheidsvraagstuk

- de globale samenhang van de voedsel- en 
landbouwproblematiek in Noord en Zuid

• het bevorderen van actieve materiële en 
politieke solidariteit

VOORUITBLIK 

EEN NIEUWE NOORD-STRATEGIE

Nadat we in 2014 onze Zuid-strategie grondig onder de loep namen, was het in 2015 tijd om onze strategie, 
partners en activiteiten in België aan een reflectie te onderwerpen.

• Met de activiteiten in België wil Solidagro bijdragen tot het verduurzamen van de voedselketens in Zuid en 
Noord, zodat volwaardige gezonde voeding voor elkeen in het bereik ligt. 

• Wij inspireren ons daarbij op het rapport “Agroecology and the right to food” van de VN-voedselinspecteur 
Olivier De Schutter. Solidagro ondersteunt ook in België het verduurzamen van de voedselproductie en de korte 
keten tussen landbouwer en consument. 

• Meer bepaald zetten we in op het promoten van positieve modellen die een alternatief aanreiken voor de 
geïndustrialiseerde landbouw. We sluiten daarvoor allianties met boerenbewegingen, jongerenorganisaties, 
milieubeweging en andere NGO’s. 

• Met de jongerenwerking zal Solidagro vanaf 2017 focussen op het uitbouwen van intensieve schooltrajecten, 
waarbij op participatieve wijze wordt gestreefd naar individuele gedragsverandering bij jongeren én op 
duurzame omgevingsverandering (school, stedelijke omgeving). 

• Als 2e pijler zal de uitwisseling tussen de netwerken van onze partners in Noord en Zuid worden versterkt, met 
oog voor zowel kennisopbouw en – deling, als het vergroten van het draagvlak voor agro-ecologische landbouw. 
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BOLIVIA
ONDERZOEK AGRO-ECOLOGISCHE PRAKTIJK

In 2015 heeft Solidagro met steun van een junior assistente 
van BTC een onderzoek gedaan naar de toepassing van ecolo-
gische praktijken in drie werkgebieden. Uit onderzoek kwamen 
de volgende conclusies en aanbevelingen:

•  Niet klimaatfactoren vormen de belangrijkste bedreiging 
voor de boeren, maar plagen en ziekten van de gewassen. 
De boeren komen door gebruik van chemische bestrijdings-
middelen in een vicieuze cirkel waarbij steeds meer van 
deze middelen nodig zijn om de plagen te bestrijden.

•  Veel boeren gebruiken naast hun ecologische moestuin 
nog wel chemische bestrijdingsmiddelen op de velden 
waar ze hun traditionele producten, zoals aardappel, 
verbouwen, vooral wanneer zich concrete problemen 
voordoen met ziekten en plagen.

•  Het is belangrijk om te komen tot een gemeenschappelijk 
conceptueel kader van agro-ecologie met de partners, 
waarbinnen ze realistische doelstellingen formuleren.

•  Het is belangrijk te werken aan sensibilisering van boeren 
rond agro-ecologie d.m.v. demonstratiepercelen, maar 
ook consumenten moeten bewustgemaakt worden van de 
voordelen van ecologische producten.

•  Er moet samenwerking gezocht worden met scholen voor 
bewustmaking over agro-ecologie.

EVALUATIE DUURZAAMHEID 

In 2015 werd een evaluatie uitgevoerd gericht op de duur-
zaamheid van de resultaten van het voedselzekerheidspro-
gramma dat Solidagro en haar partners uitvoerden in de 
periode 2008-2013. De projecten van de partners INCCA en 
PROAGRO werden hierbij onder de loep genomen, maar alle 
partners namen deel aan de voorbereiding en de analyse van 
de resultaten.

De evaluatie was in grote lijnen positief en bevestigt de resul-
taten die gerapporteerd worden. Zo zijn de productie en de lo-
kale voedselsystemen effectief en duurzaam verbeterd door de 
investeringen in irrigatie, groentetuinen en agro-ecologische 
productie. De lokale basisorganisaties en hun leiders zijn dui-
delijk versterkt tijdens dit proces. Bovendien stelde men vast 
dat er in alle fasen van de projecten gewaakt werd over de 
participatie van de gezinnen. Tenslotte bleek dat uitwisseling 
tussen de boeren een zeer effectieve en efficiëntie methode is 
om hun kennis te verbeteren.

Belangrijke uitdagingen zijn er vooral in het beter methodo-
logisch onderbouwen van al deze zaken: instrumenten voor 
participatie, onderzoeksmethodes om de exacte veranderings-
processen te begrijpen, bewijsmateriaal voor de resultaten,…  

Het wordt een belangrijke opdracht voor Solidagro om de part-
ners hierin te ondersteunen zodat hun werk nog beter onder-
bouwd wordt.

Een specifieke, maar belangrijke bezorgdheid die uit de evalu-
atie naar voren kwam, is dat erover gewaakt moet worden dat 
er in dorpen geen twee groepen ontstaan, nl. “voorlopers” en 
“achterblijvers”. Solidagro zal de discussie hierover opstarten 
met de partners.

In Bolivia werd het programma in 2015 zonder veel problemen verder uitgevoerd. De aanpak van het 
succesvol uitwerken van “modellen” voor verbetering van voedselzekerheid die dan aan overheden 
voorgelegd worden om te repliceren, begint vruchten af te werpen. Tegelijk maakte 2015 duidelijk 
dat het succes ervan deels afhankelijk is van macro-economische factoren die Solidagro en de 
partners niet in de hand hebben. 

Een belangrijke bijdrage werd in 2015 geleverd vanuit de samenwerking met de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (BTC), die in 2015 en voor twee jaar lang een junior assistente ter 
beschikking stelde van Solidagro voor onderzoek en capaciteitsversterking m.b.t. de agro-ecologische 
praktijk. Ook een duurzaamheidsevaluatie versterkte de inzichten in de resultaten en de uitdagingen 
voor de toekomst.

RESULTATEN OP SCHEMA

Eind 2015 lieten de indicatoren duidelijk de resultaten zien 
van de aanleg van irrigatiesystemen in de werkgebieden en 
de verbetering en diversificatie van de landbouwproductie. 
Zo zagen de boeren in Alalay hun productie van traditione-
le gewassen verdubbelen door een extra oogst met irrigatie-
water buiten het regenseizoen. De moestuinen zorgden voor 
meer gevarieerde voeding van de families. Ook verbeterden 
de condities van vrouwen rond voedselzekerheid, o.a. door de 
aanleg van Malenastoven en watervoorziening aan huis. Ten-
slotte groeide het aantal boeren dat praktijken voor duurzaam 
bodembeheer toepast.

GEMEENTEN DRAGEN BIJ

Verschillende activiteiten die Solidagro met de partners ont-
wikkelde in 2015 kregen navolging via overheidsprogramma’s. 
Zo heeft de gemeentelijke overheid van Chuquihuta investe-
ringen in micro-irrigatie goedgekeurd voor de komende vijf 
jaar, op basis van de modellen die de lokale partner ISALP 
samen met de dorpen heeft ontwikkeld sinds het begin van het 
project. Als hulpmiddel om de gemeente en andere dorpen te 
overtuigen heeft ISALP met steun van AGRECOL (eveneens een 
partner van Solidagro) de ervaringen rond micro-irrigatie in 
combinatie met moestuinen gedocumenteerd. Ook in Tiraque 
en Presto droegen de gemeenten bij aan irrigatieprojecten en 
bebossing. In totaal keurden overheden in de projectgebieden 
in 2014 en 2015 voor € 556.836 projecten van de basisorgani-
saties goed, waarvan eind 2015 voor € 251.450 is uitgevoerd.

Naast deze specifieke projectbijdragen, zijn er ook op hoger 
politiek niveau stappen vooruit gezet, met name in de Cono 
Sur-regio door de CORECOSUR (Coördinatie van Boerenorga-
nisaties Cono Sur) die in 2014 opgericht is door de vrouwen-
organisatie Bartolina Sisa met steun van de lokale partner 
INCCA. Eind 2015 organiseerde de CORECOSUR een belangrijk 
seminarie over landbouwontwikkeling in de regio met deel-
name van autoriteiten tot op departementaal niveau. Uit het 
seminarie is een agenda voortgekomen die een leidraad zal 
zijn voor concrete voorstellen vanuit de BO’s.

De gemeenten dragen dus vlot bij – als ze kunnen en willen. 
Dat laatste is bv. niet het geval in Moro Moro, waar de bur-
gemeester de boerenorganisaties niet goed gezind is. En het 
“kunnen” is ook niet gegarandeerd. Dit is immers sterk afhan-
kelijk van de middelen die de centrale overheid ter beschik-
king stelt van de gemeenten. De omvang van die middelen is 
dan weer vooral afhankelijk van de grondstoffenprijzen op de 
wereldmarkt. En laat die nu de voorbije jaren sterk gedaald 
zijn. Resultaat: de gemeenten hadden in 2015 gemiddeld zo’n 
40 % minder middelen ter beschikking dan ervoor.

BOLIVIA IN 2015
Bereik: 1.301 gezinnen via directe investeringen; een veelvoud  
via beleidsbeïnvloeding.

Actief in 44 dorpen, verspreid over 5 gemeenten en de regio  
Cono Sur.

Samen met 6 partners: AYNISUYU, ICO, INCCA, ISALP, PROAGRO  
en AGRECOL.
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SENEGAL EN GAMBIA

FEDERATIES VAN VROUWENGROEPEN

Het programma van Solidagro heeft er door vormingen mee 
voor gezorgd dat vrouwenorganisaties, die er in elke dorps-
gemeenschap zijn, zich over de dorpen heen hebben gegroe-
peerd tot officieel erkende federaties. Twee federaties, één 
in Gambia en één in Senegal, vertegenwoordigen nu samen 
ongeveer 10.000 boerinnen. Op het niveau van deze structu-
ren voorziet het programma in de bouw van magazijnen voor 
de opslag van groenten. In Gambia werden er in 2015 drie 
gebouwd en overgedragen aan de federaties. Dergelijke grote 
infrastructuur heeft enkel zin en kan enkel rendabel worden, 
wanneer ze ter beschikking komt van duizenden producenten.

VOORUITGANG OP HET VLAK VAN TOEGANG TOT 
GROND VOOR VROUWEN

De campagne voor de toegang tot productieve grond voor 
vrouwen en jongeren werd gestart in 2014. De groenteteelt, 
die door het programma ondersteund wordt en vooral door 
vrouwengroepen gerealiseerd wordt, kan pas duurzaam zijn 
wanneer vrouwen hun productiegronden in eigendom hebben. 
Dat was het geval in 9 Senegalese dorpen vóór 2014. De 
campagne heeft ertoe geleid dat eind 2015 al 25 nieuwe 
eigendomsaktes werden toegekend aan vrouwengroepen in 10 
Senegalese en in 15 Gambiaanse dorpen. De doelstelling is om 
tegen eind 2016 de activiteiten in alle 56 gemeenschappelijke 
groentetuinen op deze manier te verduurzamen. Vanuit een 
studie van CONGAD, de NGO-federatie van Senegal, weten we 
dat vrouwen gemiddeld slechts 5 % van de landbouwgronden 

in bezit hebben. Er is geen wettelijke belemmering, maar 
gewoonterecht bevoordeelt mannen. De campagne slaagt 
erin om belangrijke lokale politici mee een pleidooi te doen 
voeren ten voordele van vrouwen en jongeren. Alle vrouwen 
in de interventiedorpen zijn nu geïnformeerd en gebruiken 
deze kennis om persoonlijk bij de gemeenten dossiers voor 
eigendomsrecht op landbouwgrond voor te leggen. 

In 2015 besteedde de volledige Belgische ngo-sector veel tijd en energie aan de Gemeenschappelijke 
Contextanalyses. In Gambia stellen we vast dat, naast Solidagro, enkel de stad Oostende als Belgische 
actor aanwezig is. Oostende werkt in het kader van een stedenband met Banjul en wordt daarbij 
ondersteund door de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten. In Senegal daarentegen zijn er 
een veertigtal Belgische actoren actief.

Op politiek vlak blijft de tegenstelling tussen de twee landen groot. Waar in Senegal de vrije 
meningsuiting een feit is, blijft in Gambia repressie het antwoord op elke mening die afwijkt van die 
van de president. De mensenrechten werden begin 2015 erg geschonden bij de repressie, volgend op 
een poging tot staatsgreep in december 2014.

EVALUATIE VAN DE WATERPROJECTEN SINDS 
2009 IN GAMBIA

In Gambia werd een evaluatie gehouden van de drinkwater-
projecten vanaf 2009 tot nu. Het is vanuit de samenwerking 
met Solidagro dat de twee Gambiaanse partners, NATC en 
ADWAC, gestart zijn met de uitvoering van projecten rond 
drinkwater, sanitatie en hygiëne. De evaluator merkt op dat 
de interventiestrategie van de lokale partners en Solidagro 
in de loop van de jaren veranderd is. Er wordt meer aandacht 
besteed aan sanitatie, o.a. met de bouw van modellatrines 
die gerepliceerd kunnen worden door de families met een kost 
die binnen hun mogelijkheden ligt. Er wordt minder nieuwe 
drinkwaterinfrastructuur gerealiseerd en de aandacht gaat 
meer naar het verbouwen van bestaande drinkwaterinfrastruc-
tuur en het terug zuiver maken van het water dat die leveren. 
De watercomités worden door de lokale partners beter bege-
leid en voorbereid op hun taak om hun hele dorpsgemeen-
schap te sensibiliseren en goede gewoontes rond hygiëne bij 
te brengen. De exitstrategie lukt, want de leden van de wa-
tercomités zijn gedreven en dynamisch en de communautaire 
waterprojecten laten de dorpsgemeenschap toe om zich ook 
rond andere problemen te organiseren.

Gender is verweven in de interventies en in de impact van 
de projecten. De huishoudelijke taken van de vrouwen wor-
den verlicht. De gezondheidstoestand verbetert sterk, vooral 
die van de kleine kinderen, waardoor een grote zorg wegvalt. 
Verder wordt door de aanwezigheid van betere sanitaire voor-
zieningen de waardigheid van vrouwen gerespecteerd.

AGRO-ECOLOGIE IN DE LIFT

Tijdens de Zuidweek van Solidagro in augustus 2015 werd de 
interne beleidsnota rond milieu afgewerkt. Wervel en Autre 
Terre deelden hun ervaringen met ons. Solidagro maakt de 
keuze voor een landbouw in boerenhanden en voor een voed-
selsysteem op basis van agro-ecologische principes.

Met deze keuzes gaan de landenkantoren aan de slag, maar 
in Senegal en Gambia blijven regeringen de industriële land-
bouw (op basis van chemische meststoffen en pesticiden) als 
de mirakeloplossing voor de voedselproblemen verkondigen. 
Ook in de landbouwvorming, tot in de landbouwuniversiteit, 
wordt dit model bestendigd.

Via het netwerk van Autre Terre in West-Afrika, leren we  
AGRECOL/Afrique, met zetel in Thiès, kennen. Zij positioneren 
zich tegen de industriële landbouw met het agro-ecologische 
alternatief. AGRECOL: hadden we die naam al niet gehoord? 
Inderdaad, in Bolivia werkt Solidagro al jaren samen met 
AGRECOL/Andes. Deze organisaties ontstonden beiden van-
uit dezelfde Duitse organisatie, maar werden onafhankelijke 
lokale ngo’s.

De ondersteuning van intensieve groenteteelt, een prioriteit 
voor Solidagro, is ook voor AGRECOL een goeie insteek om bij 
landbouwers een agro-ecologische visie te ontwikkelen. Nieu-
we contacten in de regio Fatick brengen ons informatie over 
de problematiek van zaaigoed. Voor een aantal teelten, zoals 
pindanoten, zijn lokale variëteiten niet meer te vinden en de 
kennis van zaadvermeerdering bij de boeren dreigt verloren 
te gaan bij een aantal andere teelten als maïs, sorghum en 
groenten. Samen met partners en boeren hopen we het tij te 
kunnen keren.

SENEGAL EN GAMBIA IN 2015

Bereik: 2.600 gezinnen (26.000 personen)

Actief in 56 dorpen 

Samen met 4 partners: ADWAC, NATC, AJE en WAAME

Enkele opvallende resultaten:

• 10.000 vrouwen worden via hun federaties ondersteund in de 
commercialisering van groenten, in het bijzonder voor ajuin als 
belangrijkste groente in Senegal en Gambia.

• 9 vrouwengroepen hebben een plan ontwikkeld om hun 
economische activiteiten op te volgen.

• In 10 dorpen werden boomkwekerijen gestart.

• oor het luik functionele alfabetisering werd de doelgroep 
uitgebreid met de federatie van vrouwengroepen van het stadje 
Sokone, als eerste synergie met de stedenband Sokone-Zemst.
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MALI EN BURKINA FASO

van het feit dat 1,25 $ van 1990 niet meer dezelfde waarde 
heeft in 2015. Het valt te betwijfelen of er in Sub-Sahara Afrika 
wel enige vooruitgang is geboekt voor deze 1e MDG. De toegang 
tot zuiver drinkwater zou in dezelfde periode voor Sub-Sahara 
Afrika gestegen zijn van 48 tot 68 %. Een percentage houdt 
echter geen rekening met de bevolkingsgroei, waardoor er in de 
Sahellanden in absolute cijfers mogelijks een achteruitgang is.

Ondanks de tekortkomingen is dit kader voor de opvolging 
van ontwikkeling positief geëvalueerd door de VN en legden 
in september 2015 de lidstaten 17 nieuwe doelstellingen vast: 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De nadruk komt te 
liggen op de vraag hoe de duurzaamheid van huidige en toe-
komstige realisaties te bestendigen. In 2015 wonen wereld-
wijd 1,7 miljard mensen in regio’s (rivierbekkens) waar het 
waterverbruik de aangroei van de watervoorraad overstijgt. 
De uitdagingen naar de toekomst zijn enorm en het VPWvO 
investeert daar verder in.

MARS TEGEN GGO’S – 23 MEI 2015, 
OUAGADOUGOU

Samen met acties in 50 andere landen, hebben op 23 mei boe-
renorganisaties en NGO’s in Ouagadougou geprotesteerd tegen 
de aanwezigheid van Monsanto en haar GGO’s in Burkina Faso. 
Gezien het belang van dit dossier voor de boeren, waarmee we 
aan een duurzame toekomst willen bouwen, was Solidagro van 
de partij.

Het multinationale bedrijf Monsanto heeft door onderhandelin-
gen met het oude politieke regime van Compaoré sinds 2001 
haar genetische gemodificeerd katoenzaad (Bt) kunnen invoe-
ren in Burkina Faso. Dit gebeurde in strijd met internationale 
regels die stellen dat een land zich eerst moet uitrusten met 
een eigen regelgeving vooraleer haar markt open te stellen voor 
GGO’s. Bovendien dient Burkina sindsdien als ‘toegangspoort’ 
tot de West-Afrikaanse markt voor Monsanto. Monsanto zelf 
heeft de mislukkingen van haar Bt-katoen ondertussen erkend, 
maar dit neemt niet weg dat er op korte termijn concrete plan-
nen zijn voor de invoering van GGO-mais. Ook andere lokale 
voedingsgewassen als sorgho en niébé zijn te verwachten. Deze 
aanpak vormt een ernstige bedreiging voor de voedselsoeverei-
niteit van Burkina Faso en voor de biodiversiteit binnen land-
bouwgewassen. Het Burkinabese volk liet horen dat het recht 
heeft op gezond en kwaliteitsvol voedsel dat geproduceerd 
wordt op een duurzame wijze: “Monsanto, hoepel op !”

Sinds 2005 werkt Solidagro in Mali en in Burkina Faso met middelen van het Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid in het kader van het programma PAISA – Programme d’Appui aux Initiatives pour 
la Sécurité Alimentaire. Na elf jaar komt aan deze periode een einde: in Mali werd het programma 
afgerond in september 2015, in Burkina Faso blijven er nog enkele maanden te gaan in 2016.

Belangrijke delen van het noorden van Mali blijven buiten de controle van het leger. In dat 
machtsvacuüm hebben criminelen en extremisten vrij spel. In maart 2015 vond een terroristische 
aanslag plaats in een restaurant te Bamako.

In Burkina Faso liepen de spanningen in september op met een poging tot staatsgreep door 
generaal Diendere. Onder druk van de bevolking stuurden legerkazernes uit het hele land soldaten 
naar Ouagadougou en deze slaagden er gelukkig in om de transitieregering van president Zida terug 
te installeren. De verkiezingen werden 2 maand uitgesteld door dit incident, maar in december 
werden, na veel jaren, eindelijk democratische verkiezingen gehouden. Roch Marc Christian Kaboré 
werd als president verkozen. Begin januari 2016 kreeg de nieuwe regering direct een klap te 
verwerken met een terroristische aanslag door Al Qaeda in een hotel te Ouagadougou, waarbij 28 
doden vielen. Deze aanslag werd allicht vanuit buurland Mali voorbereid.

10 JAAR WERK VAN SOLIDAGRO IN MALI 
GEËVALUEERD

Na de afsluiting van het programma PAISA in Mali organiseerde 
het BFVZ een evaluatie van het programma en de volgende po-
si  tieve punten werden vastgesteld: 

•  Ondanks de instabiele politieke situatie vanaf maart 2012 
zijn de vier partners erin geslaagd om al de geplande 
activiteiten uit te voeren.

•  De activiteiten beantwoorden echt aan de noden van de 
bevolking, werden ook participatief vastgesteld en zijn in 
overeenstemming met de lokale ontwikkelingsplannen.

•  De partnerschapsbenadering van Solidagro geeft de Malinese 
partners verantwoordelijkheid en veel gelegenheid om hun 
capaciteiten te versterken.

•  Naast het bereik van de vooropgestelde resultaten voor 
water & sanitatie, vallen de aanpassingen voor toegang tot 
de infra structuur voor mensen met een beperking en voor 
oudere personen op. Ook de versterkte capaciteiten van de 
gemeentebesturen en van de waterbeheerscomités vallen op.

•  De gewoonten rond voedselbereiding en rond hygiëne zijn 
positief veranderd bij de doelgroepen

•  Vrouwen zijn meer betrokken bij beslissingen van de 
basisgroepen en hun positie in de dorpsgemeenschappen is 
versterkt door de activiteiten van het programma.

Als negatief punt wordt de kennis van het personeel van de 
partnerorganisaties als onvoldoende beschouwd om het erg 
uitgebreide gamma aan activiteiten allemaal even goed te be-
geleiden. Verder blijft het moeilijk, ondanks de inzet op func-
tionele alfabetisering, om de organisatie van de doelgroepen 
op een niveau te brengen waarmee de duurzaamheid van de 
socio-economische projecten echt gegarandeerd is.

SAMEN MET HET VLAAMS PARTNERSCHAP 
WATER VOOR ONTWIKKELING VAN MILLENNIUM 
DEVELOPMENT GOALS (MDG) NAAR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)

In 2015 legden Solidagro en Dwagulu-Dekkente met succes een 
dossier ter financiering voor aan het VPWvO. In de volgende 
twee jaar zal onze partner AMUS in 5 van de 10 dorpen van de 
gemeente Nandiala de toegang tot water en sanitatie verhogen 
voor 11.900 personen. De investering in de infrastructuur voor 
drinkbaar water is de aanleiding om capaciteitsversterking te 
realiseren, zowel op het niveau van het gemeentebestuur als op 
het niveau van de waterbeheerscomités. 

Het VPWvO werd opgericht in het kader van de MDG, die 2015 
als einddatum kenden. De resultaten van de MGD zijn beschik-
baar in VN-rapporten, al kunnen we ons wel vragen stellen bij 
de cijfers. Zo daalde het percentage van personen die het met 
minder dan 1,25 $ per dag moet stellen tussen 1990 en 2015 in 
Sub-Sahara Afrika van 57 % naar 41 %. Los van de vraag of geld 
wel een goeie indicator is, wordt er nergens melding gemaakt 

MALI IN 2015:

Bereik: 5.800 gezinnen (69.000 personen)

Actief in 73 dorpen 

Samen met 4 partners: AMEPPE, AMPDR, ARAFD, GAAS

Enkele opvallende resultaten:

• De gemiddelde rijstproductie rond de dijken stijgt van 2,1 naar 3,1 
ton/ha in de laatste 2 jaar

• 812 families diversifiëren hun landbouwproductie (met de teelt van 
niébé en sesam en met kleinveeteelt)

• 935 vrouwen verhoogden hun productie van groenten met 50 % in de 
laatste 2 jaar

• 400 gezinnen (4.800 personen) kregen in 2015 goede toegang tot 
zuiver drinkwater, op minder dan 500 meter van hun woning

BURKINA FASO IN 2015:

Bereik: 4.865 gezinnen (29.000 personen)

Actief in 41 dorpen 

Samen met 3 partners: AMB, AMUS, SASO

Enkele opvallende resultaten:

• 253 families diversifiëren hun landbouwproductie met de teelt 
van sesam, hetgeen hen een inkomen van € 1.250 levert; de 
rendementen (1300 kg/ha) waren hoog en de verkoop van sesam 
stelt geen problemen in Burkina Faso.

• 92 % van de basisorganisties tellen meer dan 1/3 vrouwen onder hun 
leden. De partnerorganisaties begeleiden de basisorganisaties opdat 
de grotere aanwezigheid zich ook vertaalt in meer invloed bij de 
beslissingen.

• 450 gezinnen (4.500 personen) kregen in 2015 een goede toegang tot 
zuiver drinkwater, op minder dan 1000 meter van hun woning. Er zijn 
nog 5 dorpen van de 41 waar minder dan 60 % van de bevolking een 
goede toegang heeft tot drinkwater. De erg verspreide bewoning in de 
dorpen maakt dat 60 % de norm is die het programma wil bereiken.

BAKARY DOUMBIA, PLUIMVEEKWEKER 
UIT HET DORP KANJA, VERTELT :

“Al veel jaren kweek ik pluimvee op een traditionele wijze. Met de 
steun van AMPDR ontving ik rashanen en kreeg ik vorming over 
vaccinatietechnieken, over technieken voor de constructie van een 
moderne kippenstal en leerde ik opvolgingsfiches gebruiken. De 
pluimveekweek laat me toe de moeilijke periode op het einde van het 
droog seizoen door te komen. Mijn stock aan granen is op dat moment 
al drie maand opgebruikt. 

De meeste familiale uitgaven betaal ik met de opbrengst van mijn 
pluimvee: het schoolgeld voor de kinderen, medische kosten en de 
aankoop van granen.

Mensen van Kanja en de omliggende dorpen die een bruiloft of een 
andere ceremonie te vieren hebben, vinden nu zonder problemen het 
nodige gevogelte voor het feest, hier ter plaatse.

Mijn voorbeeld is door verschillende families gevolgd. Iedereen 
heeft begrepen dat je met de pluimveekweek veel problemen de baas 
kan. Verschillende keren heb ik een kip of een haan weggeschonken 
aan mensen die wilden starten en ik heb hen uitgelegd hoe ze een 
kippenstal kunnen bouwen, hoe ze de kuikens kunnen vaccineren en 
hoe ze goed voeder kunnen samenstellen.”
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DE FILIPIJNEN

Op de Filipijnen draaiden in 2015 de verschillende programma’s op volle toeren. Op het vlak van 
voedselzekerheid gingen de indicatoren in alle 4 de regio’s erop vooruit en was er het nodige 
politieke werk rond het nefaste mijnbouwbeleid. Het multisectorale programma in de Cordillera 
zorgde voor een verdere verbreding en erkenning van de inheemse beweging. In Samar en Panay 
brachten de heropbouwprogramma’s na tyfoon Haiyan een nieuw perspectief voor de getroffen 
boerengezinnen.

DUURZAME RESULTATEN

In 2014 werd de opstart in Samar en de Cordillera nog ver-
traagd door respectievelijk de naweeën van Haiyan en de 
tegenstand van één van de lokale overheden. Ondertussen 
wisten onze partners EVRAP en CDPC zich echter goed te her-
pakken en werd de achterstand ingehaald.

De verwachte stijging van de productie van basisvoedsel, 
groenten, fruit en proteïnerijke voeding werd ruim gehaald. 
Een belangrijke factor hierin was de grotere aanvaarding van 
nieuwe aangeleerde duurzame praktijken door de boeren. Ook 
de dynamiek van gemeenschappelijke akkers droeg bij tot 
deze positieve evolutie. Dit luik van de werking zit dus op 
schema. Evenwel valt hierbij nog af te wachten wat de gevol-
gen zullen zijn van de El Niño droogte.

Naast voedselproductie wordt in twee regio’s ook de drinkwa-
tervoorziening verbeterd. In 2015 werd de doelgroep hiervoor 
uitgebreid, waardoor tegen het einde van het jaar in totaal 
850 gezinnen toegang hadden tot drinkbaar water.

En er is nog méér goed nieuws: in 2015 liet Solidagro een eva-
luatie uitvoeren over de stand van zaken in gemeenschappen 
die jaren geleden, tussen 2008 en 2010, werden ondersteund. 
Een evaluatie van de duurzaamheid van de resultaten dus en 
deze bleek prima mee te vallen. De evaluatie bevestigde de 
belangrijke rol van sterke basisorganisaties en hun leiders in 
het bevorderen van duurzaamheid. De meeste economische 
activiteiten en resultaten uit de vorige programma’s bestaan 
nog steeds. Verschillende basisorganisaties zijn zelfs nog 
versterkt en sommige activiteiten werden uitgebreid zonder 
externe steun. Vrouwen hebben een actieve rol in de basisor-
ganisaties. Uitdagingen zijn er nog op het vlak van het op-
leiden van toekomstige leiders, het blijven monitoren van de 
resultaten na de afbouw van de steun, het documenteren van 
beste praktijken, het ontwikkelen van succesvolle marketing-
activiteiten en het aanpassen aan de klimaatveranderingen. 
Voer genoeg voor de opmaak van een volgend programma.

VOOR EEN ANDER MIJNBOUWBELEID

Geen duurzame toekomst zonder politieke verandering. Het 
mijnbouwbeleid op de Filipijnen is hier een jammerlijk voor-
beeld van, gericht op buitenlandse winst, nauwelijks werk-
gelegenheid creërend en vooral: destructief voor de voed-
selzekerheid van rurale gemeenschappen en voor het milieu. 
Onze partners pleiten daarom voor een ander mijnbouwbeleid. 
Solidagro ondersteunt actief dit pleidooi. In België, via een 
petitiecampagne, en in de Filipijnen zelf. Zo werd, in samen-
werking met collega-ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld, 
een onderzoek gefinancierd naar de effecten van grootscha-
lige mijnbouw op gezondheid en voedselzekerheid. Drie part-
ners van Solidagro (PNFSP, CDPC en ALCADEV) waren hierbij 
betrokken. Daarnaast was het landenkantoor betrokken bij de 
voorbereiding van een internationale mijnbouwconferentie in 
juli 2015. Aan de conferentie namen, naast de meeste part-
ners van Solidagro, zo’n 100 mensen deel uit 28 verschillende 
landen.

EN OOK VOOR EMOK…

Dat de strijd tegen mijnbouw niet zonder gevaar is voor de 
activisten, wisten we al langer. In 2015 kwam de repressie 
echter zeer dichtbij. Emok Samarca, directeur van onze partner 
ALCADEV, werd op 1 september, samen met 2 inheemse leiders, 
vermoord door paramilitairen. Daarop besloten verschillende 
dorpen tot een evacuatie. Solidagro riep, samen met verschil-
lende andere Belgische organisaties, de Filipijnse autoriteiten 
op tot een grondig onderzoek naar de moorden, inclusief naar 
de vermeende rol van het reguliere leger. Ook het Oost-Vlaamse 
provinciebestuur en de Belgische ambassade namen de zaak 
ter harte. Parallel werden de Belgische autoriteiten aangespro-
ken om de aandacht te vestigen op deze en andere schendin-
gen van mensenrechten waar vele van de Filipijnse partners 
van Solidagro en de basisorganisaties onder te lijden hebben.

AANHOUDENDE GROEI VAN DE INHEEMSE 
BEWEGING IN DE CORDILLERA

Ondanks de repressie bleven de partners stand houden en met 
volle overgave de programma’s uitvoeren. Zo ook in de Cordil-
lera-regio, waar het partnerschap met CDPC en de Provincie 
Oost-Vlaanderen ondertussen al ruim 20 jaar bouwt aan so-
cio-economische ontwikkeling (voedselzekerheid en basisge-
zondheidszorg) en aan de verbreding van de inheemse sociale 
beweging en het draagvlak voor inheemse rechten. Eind 2015 
was deze sociale beweging via niet minder dan 388 lokale 
afdelingen actief in meer dan de helft van de gemeenten van 
de Cordillera. De onderlinge, nationale en internationale soli-
dariteit wordt mooi zichtbaar tijdens de jaarlijkse “Cordillera 
Day”, waar duizenden mensen aan deelnemen.

NOG STEEDS HERSTELLEND VAN HAIYAN

Op 8 november 2013 verwoestte tyfoon Haiyan grote delen 
van het Filipijnse platteland. Solidagro besloot tot actie om 
de heropbouw van de landbouw en voedselvoorziening te on-
dersteunen. In Panay en Samar werden hiertoe meerjarenpro-
jecten opgestart. Een demonstratieboerderij werd hersteld, 
varkenskweek werd opgestart en het opnieuw bewerken van 
de akkers werd ondersteund door het voorzien van (gemeen-
schappelijke) trekdieren, landbouwmateriaal en zaden. Daar-
naast werden lokale coöperatieve winkeltjes voor basisproduc-
ten geopend en werden twee polyvalente zaaltjes gebouwd 
die dienst doen als kinderopvang/vergaderzaal. Tenslotte 
werd in verschillende gebieden herbebossing opgestart met 
het planten van 3.400 bomen.

DE FILIPIJNEN IN 2015

PROGRAMMA VOEDSELZEKERHEID:

Bereik: 4.107 gezinnen via directe investeringen; 13.072 gezinnen  
via beleidsbeïnvloeding

Actief in 53 dorpen, verspreid over 17 gemeenten

Samen met 5 partners: CDPC, TABI, ALCADEV, EVRAP en het nationaal 
netwerk PNFSP

 
CORDILLERA-PROGRAMMA IN PARTNERSCHAP MET DE PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN:

Bereik: ongeveer 20.000 gezinnen

Actief in 388 lokale comités, verspreid over 41 gemeenten

Samen met 11 organisaties, overkoepeld door lokale partner CDPC

HEROPBOUWPROGRAMMA’S NA TYFOON HAIYAN:

Bereik: 2.696 gezinnen

Actief in 53 gemeenschappen op de eilanden Samar en Panay

Samen met partners EVRAP en OFFERS

Dit programma wordt gedeeltelijk gefinancierd en opgevolgd via de 
Luxemburgse partner-ngo Action Solidarité Tiers Monde.
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VOLWASSENENEDUCATIE

UITREIKING MENSENRECHTENPRIJS 

Solidagro nomineerde samen met G3W en 11.11.11, in het 
kader van de internationale Stop the Killings campagne, de 
Filipijnse Lumad organisaties die zich verzetten tegen mijn- 
en landbouwactiviteiten die hun leefomgeving vervuilen en 
levensstijl bedreigen. Op 10 december 2015, de Internationale 
Dag van de Mensenrechten, mocht Percenita ‘Daday’ Sanchez, 
van de Mindanao Interfaith Services Foundation de prijs in 
ontvangst nemen. De jury is samengesteld uit vertegenwoor-
digers van vakbonden, sociale organisaties en de academische 
wereld en hoopt dat de prijs er mee toe bijdraagt dat het ge-
weld tegen de organisaties een halt wordt toegeroepen.

Voor de uitreiking van de prijs is er traditiegetrouw een soli-
dariteitswake, waarin een tiental medewerkers en vrijwilligers 
van Solidagro meeliepen. 

VORMINGSWERK

In 2015 verzorgde Solidagro 3 lezingen, 3 kookworkshops en 
1 waterwandeling in het kader van de campagne Boeren Troef! 
De doelgroep volwassenen is toch telkens gevarieerd. De ene 
keer werkten we met een groep boekhouders die deelnamen 
aan de waterwandeling bij wijze van teambuilding, terwijl we 
een andere keer een kookworkshop in samenwerking met het 
opvangcentrum van het Rode Kruis organiseerden waarbij de 
individueel ingeschreven deelnemers verbinding maakten met 
de bewoners van het vluchtelingenopvangcentrum. De traditi-
onele lezingen blijven het altijd goed doen. 

STANDS 

In 2015 hadden de stands voornamelijk als doel handtekenin-
gen te verzamelen tegen een Filipijnse mijnbouwwet, die vrij 
spel geeft aan grote bedrijven om de bergen van de inheemse 
volkeren te roven. Solidagro bemande petitiestanden op 6 fes-
tivalletjes: Simmerdown in Puurs, Kalayaan in Gent, Villa Pace 
in Sint-Niklaas, Manifiesta in Bredene en de kerstmarkten van 
Oxfam Wereldwinkel Sint-Niklaas en Mariakerke. De standen 
leverden duizenden handtekeningen op!

Alle activiteiten werden mede mogelijk gemaakt met de 
steun van de Stad Sint-Niklaas, de Provincie Oost-Vlaanderen 
en Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking.

In 2014 trapte Solidagro haar driejarige thematische campagne Boeren troef! over het recht op grond 
af. Het eerste jaar lag de focus op het belang van vruchtbare grond voor boeren in Zuid en Noord. 
In 2015 werd de focus verlegd naar de impact van landroof en mijnbouw op het leven van boeren in 
het Zuiden, steeds de parallel trekkend naar de boeren in het Noorden. We leggen de mechanismen 
bloot die landroof en mijnbouw in de hand werken, maar tonen ook de mogelijkheden om hier een 
tegenmacht voor te bieden. Lees zeker het campagnedossier ‘Steun het boerenverzet tegen landroof’.

Solidagro zat niet stil. De campagnemedewerkers organiseerden en begeleidden workshops, 
lezingen en World Cafés en bemanden standen op festivals en events, telkens met één doel: duidelijk 
maken hoe dit onrechtvaardig systeem in stand kan blijven en hoe wij als individuen ons steentje 
kunnen bijdragen. Enkele van onze acties…

WORLD CAFÉ ‘GROND EN KLIMAAT:  
REALITY CHECK?!’

Op woensdag 12 maart 2015 kwamen in het Gentse Geuzenhuis 
een dertigtal enthousiastelingen luisteren en nadenken over 
de impact van klimaat op grondvruchtbaarheid. Wouter Van-
hove, verbonden aan Universiteit Gent en gespecialiseerd in 
mondiale landbouwsystemen, stelde dat technologie slechts 
onder bepaalde voorwaarden oplossingen voor de landbouw 
kunnen zijn. Shenna Sanchez, voorzitter van de Federation of 
Young European Green en gespecialiseerd in klimaat, maakte 
zich kwaad op de politieke machtsstrijd en vond dat de tijd 
rijp is om te provoceren. Steven Vromman, beter bekend als 
de ‘low impact man’, sloot de avond af met een stukje uit 
zijn eco-comedyshow ‘Stop met klagen’. Zijn moraal van het 
verhaal: doe-het-zelf, deel alles, zoek bondgenoten, bevrijd 
jezelf, word activist, maar doe het bovenal allemaal mét lief-
de! De avond kaderde in Belmundo, een activiteitenreeks in 
de Stad Gent rond Internationale Solidariteit.

WORLD CAFÉ ‘STEUN HET BOERENVERZET  
TEGEN LANDROOF!’

Op 4 september 2015 werd het campagnedossier ‘Steun het 
boerenverzet tegen landroof’ voorgesteld met een paneldebat 
over landroof. Luc Vankrunkelsven van Wervel wierp een blik 
op het fenomeen ‘landroof’ wereldwijd. Hans Schaap, Soli-
dagro’s landenvertegenwoordiger in de Filipijnen vertelt over 
de destructieve krachten van multinationale bedrijven en de 
groeiende kracht van de Filipijnse sociale beweging. Tenslot-
te getuigden Lotte en Michiel, vrijwilligers die mijnbouw- en 
landroofcases in de Filipijnen in beeld brachten voor Solidag-
ro’s campagne, over hun persoonlijke ervaringen.

De avond werd onverwacht opgedragen aan Emok, directeur 
van de Filipijnse landbouwschool ALCADEV en partnerorgani-
satie van Solidagro in de Filipijnen, die op 1 september 2015 
op brutale wijze werd vermoord omwille van zijn strijd tegen 
mijnbouw. 

FILMVOORSTELLINGEN BURGOS 

Van 19 tot 30 april 2015 was Edita Burgos in België met de 
film ‘Burgos’. Edita is de moeder van Jonas Burgos die in 2007 
op klaarlichte dag ontvoerd werd in een winkelcentrum in 
Manila, Filipijnen. Hij werd meegenomen door gewapende 
mannen in een voertuig dat later bleek toe te horen aan het 
Filipijns leger. Hij was landbouwkundige en gaf training aan 
boeren over organische landbouw. 

Edita kwam naar Europa om de aanhoudende straffeloosheid 
in de Filipijnen aan te klagen en gerechtigheid te vragen voor 
haar zoon. Solidagro organiseerde de voorstelling, in samen-
werking met UPB, intal, EHB en Howest, 7 keer in Vlaanderen 
en Brussel. 

FILIPIJNENDAG

Op zaterdag 10 oktober 2015 verwelkomden we 70 mensen 
op de Filipijnendag. Eddy Couckuyt, gedeputeerde Ontwikke-
lingssamenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen, leidde 
de avond in. Cesar Taguba, gerespecteerde elder in de Fili-
pijnse gemeenschap gaf een inkijk in het leven van de Fili-
pijnse inheemse bevolking en hun strijd voor land. Charlotte 
Christiaens, coördinator van Catapa, schetste op een heldere 
manier wat mijnbouw is, waarvoor het dient, wat de gevolgen 
ervan zijn op mens en milieu en deed een vurige oproep om in 
actie te komen als individu, groep en land. Tine Van Rompuy 
en Johan Fobelets, beide lid van de ACV Filipijnensteungroep 
Sama Sama en met een rijk verleden in de vakbondswereld, 
gaven hun kijk op de arbeidsomstandigheden in het Filipijnse 
Lepanto mijnbouwbedrijf. Dominique Willaert leidde het ge-
sprek in goede banen.

Tijdens het paneldebat konden de kinderen een zangwork-
shop volgen. Het resultaat, het liedje ‘Save Our Children’, dat 
vraagt om zorg te dragen voor de kinderen en de planeet, 
kwamen ze voorstellen na afloop van het debat. De avond 
werd afgesloten met een bordje Filipijnse lekkernijen en een 
goede pint. 
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JONGEREN EN SECUNDAIRE SCHOLEN

FAIR LOCAL

In 2015 koos Fair Local ervoor om een nieuwe weg in te slaan. 
De samenwerking tussen Jos vzw, Jeugdhuis Den Eglantier, 
Solidagro, Dwagulu Dekkente en Oxfam-wereldwinkels werd 
behouden, maar de werkvormen veranderden. 

Fair Local veranderde haar koers van jongeren-fairtrade-ca-
fé naar jongerenactiegroep. De medewerkers van Fair Local 
zetten in op een campagne om het aanbod van fairtrade en 
lokale drankjes langzaam over te laten nemen door het jeugd-
huis. Op die manier komen alle jongeren in het jeugdhuis 
in contact met het alternatieve aanbod en kregen de mede-
werkers van Fair Local de handen vrij om te focussen op het 
overbrengen van het inhoudelijke verhaal door acties. Fair Lo-
cal bedoelt met ‘alternatieve aanbod’ drankjes en hapjes van 
eerlijke handel (Oxfam – uit het Zuiden), maar eveneens een 
lokaal en biologisch assortiment (lokale bieren en sappen). 

Het was opvallend dat jongeren graag actief wilden zijn rond 
bepaalde thema’s, ze hebben nood aan actie. Fair Local werd 
bijgevolg een platform voor jongeren uit Sint-Niklaas die zich 
actief willen inzetten voor ruimere Noord-Zuid thema’s, duur-
zaamheid, voedselzekerheid en eerlijke handel. De hoofd-
mobilisatie in 2015 was gericht naar de klimaattop in Parijs 
binnen de mobilisatie van Climate Express. Jammer genoeg 
stuurden de aanslagen in Parijs in november roet in het eten. 
Ondanks het feit dat de grote mobilisatie in Parijs niet is kun-
nen doorgaan zijn toch veel jongeren op een laagdrempelige 
manier aangesproken, warm gemaakt voor dit initiatief en 
blijven verschillende jongeren verbonden aan Fair Local in 
zijn vernieuwd jasje.

SCHOLENWERKING EN HET NIEUWE EDUCATIEVE 
SPEL ‘LANDROOF: KAART HET AAN!’

In 2015 werd het lessenpakket ‘Boeren Troef! over vruchtba-
re grond voor boeren in het Zuiden’ verder ingezet en werd 
optimaal gebruik gemaakt van de digitale workshop ‘Alles is 
Water’. Solidagro organiseerde en begeleidde 34 vormingen in 
het secundair onderwijs, 4 in het hoger onderwijs en 2 leer-
krachtenvormingen. Om dit alles vlot te laten verlopen werd 
in 2015 gekozen om samen te werken met vormingsvrijwilli-
gers. Zij werden door Solidagro ingewerkt in de thematieken 
en de verschillende werkvormen die we in ons aanbod had-
den. Deze vernieuwde manier van werken werd een win-win 
situatie: Solidagro kon vlotter inspelen op de vormingsaan-
vragen en kreeg extra ambassadeurs, de vrijwilligers deden 
ervaring op in een toffe organisatie en het vormingswerkveld.

In hetzelfde jaar werd door de vormingsvrijwilligers en edu-
catief medewerkers van Solidagro werk gemaakt van de ont-
wikkeling van een nieuw educatief spel ‘Landroof: kaart het 
aan!’. Het Centrum voor Informatieve Spelen (nu: De Aansto-
kerij) stuurde Solidagro’s spelontwikkelaars bij vooraleer de 
finale uitwerking van het spel vorm kreeg. 

Solidagro wil met het spel ‘Landroof: kaart het aan!’ jongeren 
informeren over de situatie van boeren in de Filipijnen, meer 
bepaald over de machtsverhouding tussen lokale bevolking 
en grote (mijnbouw)bedrijven en de daarmee gepaard gaan-
de vormen van landroof. Solidagro wil jongeren bewustmaken 
over de situatie in de Filipijnen, hen aanzetten tot kritisch 
burgerschap en hen laten nadenken over mogelijke alterna-
tieven. Het spel is gericht naar de derde graad van het secun-
dair onderwijs. De nadruk van het spel ligt op de beleving; 
doorheen het spel leven de deelnemers zich in in de rol van 
een Filipijnse boer. Er ontstaan spanningsvelden, frustraties 
en dilemma’s tijdens het rollenspel en aan de hand van die 
ervaringen zoeken de deelnemers na het spel samen naar 
mogelijke oplossingen en hoe wij, als individu, ons steentje 
kunnen bijdragen. 

Het spel werd getest in december 2015 en aan het publiek 
voorgesteld in 2016. Het spel over landroof kadert in een 
groter educatief product ‘Samenwerken loont’ en werd ont-
wikkeld op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen in sa-
menwerking met onder andere Protos en Kassoemaï. De voor-
stelling vond plaats in mei 2016 tijdens de lancering van de 
tentoonstelling ‘Samenwerken loont’ in Gent. 

Solidagro’s driejarige campagne werd in 2014 afgetrapt met ‘Recht op vruchtbare grond voor boeren 
in het Zuiden’ als centrale thema. In 2015 bleef dit een belangrijke invalshoek voor de jongeren- en 
scholenwerking. De campagnefocus van 2015, landroof en mijnbouw, werd extra onder de aandacht 
gebracht. Er was het experiment met Fair Local en de inleefreizigers van Dwagulu Dekkente vonden 
terug de weg naar Burkina Faso. Een greep uit 2015… 

DWAGULU DEKKENTE -  
INLEEFREIS BURKINA FASO

Na meer dan 6 jaar werd er in 2015 terug een inleefreis ge-
organiseerd naar Burkina Faso. Nadat 13 jongeren zich enga-
geerden om in het inleeftraject te stappen werden de voorbe-
reidende weekends in gang gezet. Deze werden begeleid door 
5 begeleiders die de groep doorheen het tweejarig traject op-
volgt. Onder deze begeleiders zijn er 2 jongeren die zelf nog 
op inleefreis zijn gegaan met Dwagulu Dekkente.

Op 2 juli vertrok de 18-koppige groep jongeren richting het 
warme Burkina Faso. Daar aangekomen werden ze ondermeer 
door Solidagro’s partnerorganisatie AMB opgevangen. Zij had-
den de coördinatie van dit traject in handen vanuit Burkina 
Faso. Gedurende de 21 dagen dat de jongeren in Burkina Faso 
aanwezig waren verbleven ze in gastgezinnen, plantten ze 
bomen en bezochten ze lokale projecten. Ze werkten niet echt 
met een centraal thema in 2015, maar de jongeren kwamen 
wel in contact met het belang van water in deze regio. Zo 
hadden ze bijvoorbeeld watertesten mee en brachten ze een 
bezoek aan één van de projecten van AMB.

DWAGULU DEKKENTE - TERUGKOMREIS SENEGAL

In dezelfde zomer van 2015, in augustus, kwamen 5 Senega-
lese jongeren op bezoek die werden ontvangen en opgevan-
gen door de inleefgroep die in 2014 naar Senegal was ge-
weest. Het werd voor de Senegalese en Sint-Niklase jongeren 
een gevulde week vol warme ontmoetingen, cultuur, natuur 
en culinaire verrassingen! 

Net zoals de voorbije jaren werd Solidagro’s jongerenwerker 
deeltijds vrijgesteld om Dwagulu Dekkente te ondersteunen 
in de organisatie van deze inleeftrajecten. Het gehele 2-jarig 
traject bestaat uit een inleefreis naar Senegal of Burkina Faso 
het eerste jaar en een terugkomreis door de door hen bezoch-
te jongeren het jaar nadien.
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STEUN

BEL VOOR HET GOEDE DOEL  
MET ELLO MOBILE

Sinds 2014 kan u het waterproject van Solidagro in Senegal 
steunen als u belt met Ello Mobile. De telecomoperator 
schenkt namelijk een deel van zijn winst aan Solidagro. In 
2015 zamelde Ello zo het enorme bedrag van € 22.389 in 
voor Solidagro. Ook u kan hieraan bijdragen. Word klant 
bij Ello Mobile en geef aan dat u ons wil steunen! Meer 
informatie vindt u op www.ello-mobile.be.

KOOP SOKKEN

Ook in de winter van 2015 lagen onze wollen sokken te koop 
in verschillende winkels en werden onze sokken verkocht 
op enkele kerstmarkten. In totaal werd een kleine 600 paar 
sokken verkocht, goed voor zo’n € 5.000. 

ORGANISEER EEN ACTIE  
MET UW SCHOOL

Naar jaarlijkse gewoonte hielden verschillende scholen 
een inzamelactie voor onze projecten. Zo zamelde de Open 
School voor Volwassenen in Antwerpen € 1.850 in met de 
verkoop van gebakjes en traditionele dranken. Bent u zelf 
leerkracht? Of hebt u schoolgaande kinderen? Overtuig dan 
de directeur of de leerkrachten om volgend schooljaar een 
inzamelactie te doen voor Solidagro!

Het is enkel dankzij de steun van onze trouwe schenkers en klanten van Eerlijkzoet.be dat we 
onze projecten kunnen realiseren. Ook in 2015 stroomden heel wat giften binnen, werden acties 
georganiseerd ten voordele van Solidagro en kochten heel wat mensen chocolade ter gelegenheid 
van Pasen of Sinterklaas. Hartelijk bedankt hiervoor! We hopen in de toekomst op jullie te kunnen 
blijven rekenen. 

KOOP CHOCOLADE  
VAN EERLIJKZOET.BE 

Eerlijkzoet.be evolueerde in 2015 van een nieuw concept 
naar een sterk chocolademerk voor (h)eerlijke chocolade! 
Zowel de Paasactie als de Sintactie waren in 2015 een 
succes. In de toekomst zijn we van plan om naast deze 
acties ook in te zetten op het bredere aanbod van 
Eerlijkzoet.be. Zo kan u voor elke gelegenheid, feest of 
huldiging de chocolade van Eerlijkzoet.be personaliseren 
naar uw wens. Dit kan door een gepersonaliseerde 
bedrukking, een bijgevoegd kaartje met meer informatie… 
Voor meer info, ga naar www.eerlijkzoet.be.

BALLONLOOP SINT-NIKLAAS

Ook in 2015 liep een groep gemotiveerde lopers mee met 
de ballonloop in Sint-Niklaas ten voordele van Solidagro. 
Onder de sportievelingen vrijwilliger Raf van Oost, enkele 
medewerkers van Solidagro, maar ook voorzitter van 
Solidagro, Bart Meylemans! Groen Sint-Niklaas liep dit jaar 
ook mee ten voordele van Solidagro en zamelde maar liefst 
€ 1.090 in. In 2016 gaat de ballonloop door op zondag 
4 september! Wil u graag dit jaar meelopen met de 5 of 
10 km van de ballonloop en daarbij ook geld inzamelen 
ten voordele van Solidagro? Neem snel contact op met 
Inge via inge.pauwels@solidagro.be en maak kans op een 
ballonvlucht boven Sint-Niklaas! 

DOE EEN GIFT 

Met een jaarlijkse gift helpt u boerenfamilies een heel 
eind vooruit. Stort uw bijdrage op BE19 0012 1876 
7412 of via de online betaalknop op www.solidagro.be. 
Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest 
en kan u tot 45 % terugkrijgen van de belastingen. 

U kan uw gift ook spreiden met een permanente 
opdracht. Voor 5 euro per maand schenkt u 60 euro aan 
Solidagro en krijgt u 27 euro terug van de belastingen. 
Zo kost uw gift u slechts 2,75 euro per maand.

Solidagro is lid van de Vereniging voor Ethisch 
Fondsenwerven. U kan jaarlijks een overzicht opvragen 
van wat wij dank zij uw steun realiseerden. Omdat wij 
uw recht op informatie belangrijk vinden!

OP ZOEK NAAR MAJOR DONORS

We kunnen niet genoeg benadrukken dat zonder de 
hulp van onze trouwe schenkers en donoren onze 
programma’s niet zouden kunnen worden uitgevoerd. 
Ons programma wordt slechts gedeeltelijk door de 
overheid gefinancierd waardoor we aangewezen zijn op 
het zoeken naar andere middelen. 

In het kader hiervan lanceren we vanaf 2016 een 
nieuwe aanpak waarin partners worden gezocht voor 
concrete projecten in het Zuiden. Deze projecten, 
met duidelijke doelstellingen en resultaten, werden 
door onze Zuidpartners en landenvertegenwoordigers 
uitgewerkt. Het is dan ook voor deze projecten dat 
we op zoek gaan naar nieuwe partners: particulieren, 
bedrijven en organisaties die deze projecten financieel 
willen ondersteunen en waarmee we een duurzaam 
partnerschap willen uitbouwen. Vrijblijvend steunen via 
de bestaande methoden kan nog steeds, maar Solidagro 
wil ook op zoek naar partners die niet alleen financiën, 
maar ook know-how, netwerken, ervaring en ideeën 
toevoegen. We vinden het belangrijk om potentiële 
investeerders en schenkers de mogelijkheid te bieden 
een partnerschapstraject te bewandelen. Neem voor 
meer info contact op met Pieter via pieter.rondelez@
solidagro.be of 03 777 20 15.
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2015 IN CIJFERS

De totale opbrengsten zijn gevoelig gestegen ten opzichte van vorig jaar, vooral dankzij een  
stijging in de bestede subsidies. De achterstand voor DGD van 2014 als gevolg van laat ontvangen 
subsidies werd voor een gedeelte ingehaald (totaal besteed 1.319.637 euro tov 984.199 euro in 2014). 
Ook voor BFVZ werd meer uitgegeven (734.435 euro tov 436.382 euro in 2014).  
Het subsidiekanaal BFVZ (Belgisch Fonds voor Voedsel zekerheid) valt weg voor de toekomst:  
Mali werd in oktober 2015 afgesloten en Burkina Faso volgt in mei 2016. De andere subsidiëringkanalen 
blijven stabiel, met als grootste subsidiënten/partners het Directoraat Generaal Ontwik ke lings-
samenwerking (DGD) en de provincie Oost-Vlaanderen. Deze laatste steunt naast de educatieve 
noordwerking voornamelijk ontwikkelingsprojecten in de Cordillera-regio in de Filipijnen met een 
jaarlijks budget van 210.000 euro. De totale subsidies stegen in 2015 t.o.v. 2014 met 542.570 euro,  
de totale opbrengsten met 616.802 euro. Voor meer details verwijzen we graag naar puntjes 3 en 4.  
Het boekjaar sluit af met een winst van 2.269,55 euro, in de lijn van de verwachtingen.

ACTIVA 2015 2014 PASSIVA 2015 2014
VASTE ACTIVA 637.864,32 674.563,68 EIGEN VERMOGEN 295.091,81 292.822,26
Immateriële vaste activa 419,72 839,44 Fondsen van de vereniging 28.118,54 28.118,54
Software 2.098,60 2.098,60 Fondsen van de vereniging 28.118,54 28.118,54
Afschrijving op software -1.678,88 -1.259,16 Bestemde Fondsen 263.725,44 263.725,44
Materiële vaste activa 635.445,40 671.725,04 Fonds projecten 136.677,30 136.677,30
Gebouwen 785.336,38 780.999,63 Sociaal Passief 127.048,14 127.048,14
Afschrijving op gebouw -153.490,40 -114.223,58 Overgedragen winst (verlies) 3.247,83 978,28
Installaties, uitrusting 2.923,98 2.923,98
Afschrijving op installaties -1.169,60 -877,20
Machines 169,00 169,00
Afschrijving op machines -135,20 -101,40
Informatica 9.883,24 28.722,08 SCHULDEN 961.349,56 1.595.642,53
Afschrijving op informatica -9.174,50 -28.145,22 Schulden op meer dan 1 jaar 327.534,49 353.513,46
Meubilair en kantoormaterieel 3.760,65 3.760,65 Kredieten Gebouwen 327.534,49 353.513,46
Afschrijving meubilair en kantoormaterieel -3.300,60 -2.787,79 Schulden op ten hoogste 1 jaar 576.856,73 1.191.143,56
Overige materiële vaste activa 1.822,04 1.822,04 Kredieten gebouwen 25.930,67 25.448,65
Afschrijving overige mva -1.179,59 -537,15 Leveranciers 41.104,06 76.791,59

Financiële vaste activa 1.999,20 1.999,20 Bezoldigingen en sociale lasten 55.434,59 48.448,30
Borgtochten en vooruitbetalingen 1.999,20 1.999,20 Terug te betalen subsidies 0,00 24.828,42

VLOTTENDE ACTIVA 618.577,05 1.213.901,11 Eigen bijdragen volgend boekjaar 191.176,91 237.319,39

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 190.797,78 1.021.376,07 Schulden aan partners 0,00 0,00
Klanten 18.380,91 16.408,52 Over te dragen subsidies 261.172,97 773.601,27
Te ontvangen subsidies 36.139,88 787.339,85 Diverse schulden 2.037,53 4.705,94
Diverse vorderingen 136.276,99 217.627,70 Overlopende rekeningen 56.958,34 50.985,51
Liquide middelen 408.784,99 175.870,69 Over te dragen opbrengsten 44.854,73 12.137,74

Overlopende rekeningen 18.994,28 16.654,35 Toe te rekenen kosten 12.103,61 38.847,77

TOTAAL ACTIVA 1.256.441,37 1.888.464,79 TOTAAL PASSIVA 1.256.441,37 1.888.464,79

1. DE BALANS

Het balanstotaal daalt met 632.023 euro. De belangrijkste wijzigingen voor de activa zijn: de daling van de te ontvangen subsi-
dies met 751.200 euro (hoofdzakelijk BFVZ), de daling van de diverse vorderingen met 81.351 euro (voornamelijk doorgestorte 
subsidies naar het Zuiden, maar nog niet besteed), en een stijging in liquide middelen van 232.914 euro. 
Wat de passiva betreft is de belangrijkste verandering een daling in over te dragen subsidies met 512.428 euro, als gevolg van het 
inhalen van de achterstand voor het DGD programma en de besteding van subsidies BFVZ (toegekend einde 2014).
Einde 2015 hebben de over te dragen subsidies voor 192.677 euro betrekking op DGD en 91.089 euro BFVZ.

HET RESULTAAT 2015 2014
Bedrijfsresultaat 6.185,35 -69.111,36
Financieel resultaat -4.285,85 -4.750,42
Uitzonderlijk resultaat 370,05 793,28

TOTAAL 2.269,55 -73.068,50
Onttrekking reserves 0,00 -66.000,00
Overgedragen resultaat 2.269,55 -7.068,50

TOTAAL na verdeling 0,00 0,00

2. HET RESULTAAT

Het bedrijfsresultaat of het operationeel resultaat bedraagt 
6.185,35 euro. Samen met het financieel en het uitzonderlijk 
resultaat sluiten we het jaar af met een positief saldo van 
2.269,55 euro.

OPBRENGSTEN 2015 2014

SUBSIDIES 2.381.696,16 1.839.125,87

DGD 1.243.891,78 1.230.028,60
BFVZ 301.913,71 736.097,56
Provincies 255.530,00 299.183,00
Sociale Maribel/Sociaal Fonds/VDAB 37.246,88 40.289,13
Vlaanderen 13.261,38 54.035,44
Steden en gemeenten 17.424,11 28.447,88
Diverse 0,00 3,99
Overdracht projectsaldo volgend boekjaar -261.172,97 -773.601,27
Projectsaldo vorig boekjaar 773.601,27 224.641,54

EIGEN MIDDELEN 467.644,98 393.413,68
Bijdragen van organisaties 265.309,81 237.447,72
11.11.11. 76.977,36 86.811,75
Inkomsten educatieve activiteiten 2.299,71 6.420,96
Ontvangen lidgelden 0,00 0,00
Individuele giften 32.274,51 42.934,40
Scholenacties 1.850,00 8.728,75
Inkomsten diversen 17.881,93 23.970,35
Inkomsten evenementen 1.989,34 687,25
Fondsenwerving 39.846,01 43.005,57
Overdracht vorig boekjaar 237.319,39 154.761,47
Overdracht naar volgend boekjaar -191.176,91 -237.319,39
Transfers -16.926,17 25.964,85

TOTAAL 2.849.341,14 2.232.539,55

3. DE INKOMSTEN

84 % van de inkomsten is afkomstig van federale, vlaamse, provinciale, 
stedelijke en gemeentelijke subsidies. De eigen middelen vullen de 
overige 16 % in. Het gaat om bijdragen van scholen, stichtingen, 
organisaties en individuele donateurs. 
De subsidies bestaan hoofdzakelijk (82 %) uit federale middelen 
van het Directoraat Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) 
en het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ). Naast een 
aantal kleinere subsidies, nemen de provincies 14 % voor hun 
rekening, waarin de provincie Oost-Vlaanderen met 229.030 euro het 
belangrijkste aandeel heeft. 
De eigen middelen bestaan voor 78 % uit bijdragen van organisaties 
(inclusief 11.11.11), die zo op een structurele manier een deel van de 
programma’s in het Zuiden steunen. 

 

4. DE BESTEMMING VAN HET GELD

89 % van de kosten van Solidagro betreft kosten voor de 
Zuidprogramma’s en kosten voor de educatieve programma’s in België. 
11 % van de totale kosten gaat naar de algemene administratie, 
communicatie en fondsenwerving. 

Educatie Noord
Partnerwerking Zuid
Communicatie & fondsenwerving
Algemeen

2 %

9 %

9 %

80 %

KOSTEN 2015 2014
EDUCATIE NOORD 260.915,60 286.268,55
Werkingskosten educatie 53.552,18 57.861,06
Personeel 207.363,42 228.407,49
PARTNERWERKING ZUID 2.273.757,19 1.681.944,42
Kosten in België gemaakt voor Zuidprogramma's 9.866,25 11.953,79
Beheer Zuiden 33.622,01 35.134,43
Coöperanten 176.368,53 170.866,51
Personeel BEL voor Zuiden 103.975,89 112.758,46
Doorstortingen naar Zuidprogramma's 1.949.924,50 1.351.231,23
COMMUNICATIE & FONDSENWERVING 59.000,38 76.480,89
Fondsenwerving 45.601,27 39.839,98
Tijdschrift, website en andere 2.694,28 9.760,77
Personeel 10.704,83 26.880,14
ALGEMEEN 249.482,63 256.957,06
Algemene werkingskosten 50.770,80 60.971,12
Afschrijvingen gebouwen, IT ea 41.839,86 41.084,94
Personeel 156.871,97 154.901,00
Voorziening DGD 0,00 0,00
TOTAAL 2.843.155,79 2.301.650,91

5. NAAR WELKE LANDEN IN HET ZUIDEN GAAT HET GELD?

53 % van de middelen gaat naar 4 landen in West-Afrika (Mali 11 %, 
Burkina Faso 25 %, Senegal 10 % en Gambia 7 %), 19 % gaat naar 
Bolivia en 28 % naar de Filipijnen. 

West-Afrika
Bolivia 
de Filipijnen

28 %

19 %

53 %

Doorstortingen Zuiden 2015 2014 
Bolivia  367.476,50    235.301,24 
de Filipijnen  538.664,99    502.653,95 
West-Afrika  1.043.783,02    650.945,72 
TOTAAL 1.949.924,51   1.388.900,91 

DGD
BFVZ
Provincies
Sociale Maribel/ 
Sociaal Fonds/VDAB
Vlaanderen
Steden en gemeenten

1 %
1 %

2 %

13 %

16 %

67 %

subsidies Bijdragen van organisaties
11.11.11.
Inkomsten educatieve activiteiten
Individuele giften
Andere

1 %

7 %

14 %

18 %

60 %

eigen  
middelen

onze  
middelen

eigen middelen

subsidies
84 %

16 %
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VOORUITBLIK 
PARTNERS VAN SOLIDAGRO

Burkina Faso
Lokale partners: 
Action Micro-Barrages (AMB)
Association les Mains Unies du Sahel (AMUS)
Sahel Solidarité (SASO)

Financiële partners:
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) 
WaterAid 
Helpende Handen

Gambia
Lokale partners:  
Agency for the Development of Women And 
Children (ADWAC)
Njawara Agricultural Training Centre (NATC)

Financiële partners:
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Nationale Loterij

Mali
Partners: 
Association Malinienne pour l’Education du 
Public et la Protection de l’Environnement 
(AMEPPE)
Association Malinienne pour la Promotion du 
Développement Rural (AMPDR)
Association Recherche Action Femme et 
Développement (ARAFD)
Groupe d’Animation Action au Sahel-Mali (GAAS)

Financiële partners: 
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ)
WaterAid
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Senegal
Partners: 
West-African Association for Marine Environment 
(WAAME)
Action Jeunesse et Environnement (AJE)

Financiële partners:
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Ello Mobile
Fonds Elisabeth & Amélie (via de Koning 
Boudewijnstichting)

Filipijnen
Lokale partners: 
Center for Development Programs in the 
Cordillera (CDPC)
Eastern Visayas Rural Assistance Program 
(EVRAP)
Tabang sa mga Biktima sa Masbate (TABI-
Masbate)
Alternative Learning Center for Agricultural and 
Livelihood Development (ALCADEV)
Philippine Network of Food Security Programmes 
(PNFSP)
Organic Farming Field Experimental Resource 
Station (OFFERS)

Financiële partners:
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen
Stichting Ronoylion (NL)
Stichting KOOK (NL) 
Action Solidarité Tiers Monde (LU)
Gemeenten Overpelt en Puurs

Bolivia
Lokale partners:
Investigación Social y Asesoramiento Legal 
Potosí (ISALP)
Instituto de Capacitación Campesina (INCCA)
AYNISUYU
Instituto de Capacitación del Oriente (ICO)
Promotores Agropecuarios (PROAGRO)
Fundacion Agrecol Andes (AGRECOL)

Financiële partners: 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Limburgse Solidariteit met el Kollasuyo/
Provincie Limburg
Provincie Antwerpen
Provincie Oost-Vlaanderen
PIDPA 
Stichting Antoon Spinoy
Wereldfeest Simmerdown
Gemeenten Lille, Puurs en Destelbergen

Noordwerking
Partners: 
Dwagulu-Dekkente 
PROTOS
MOS (Oost-Vlaanderen)
Kleur Bekennen Oost-Vlaanderen 
Good Planet (Green)
Djapo
Stad Sint-Niklaas
Coalitie 2015-De Tijd Loopt
ngo-federatie

Financiële partners: 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
Provincie Oost-Vlaanderen
Stad Sint-Niklaas
11.11.11
Vlaams Agentschap voor Internationale 
Samenwerking

HET TEAM VAN SOLIDAGRO IN JUNI 2016

Jan Vanhuysse
Algemeen & Campagnecoördinator

Jan Mertens
Financieel & Administratief coördinator

Christa Lyssens
Administratief medewerker

Stefanie Devloo
Educatieverantwoordelijke 

Inge Pauwels
Donorrelaties en themacampagnes

Mattias Buysens
Educatief medewerker jongeren

Hannes Vanhee
Educatief medewerker jongeren

Pieter Rondelez
Regionale netwerking Oost-Vlaanderen

Pascal Van Driessche
Programmabeheerder Filipijnen, Bolivia

Wim Vereecken
Programmabeheerder West-Afrika

Sarah Goyens 
Landenvertegenwoordiger Mali en Burkina Faso

Franck Kaboré
Administratief medewerker Mali en Burkina Faso

Safoura Gnankene 
Assitente programmaverantwoordelijke Mali  
en Burkina Faso

Jaap Op de Coul
Landenvertegenwoordiger Bolivia

Luis Carlos Aguilar 
Medewerker rurale ontwikkeling

Amélie Janssens 
Technisch assistent agro-ecologie
(vanuit het Junior-programma van BTC)

Hans Schaap
Landenvertegenwoordiger Filipijnen

Andrew Aytin
Medewerker advocacy Filipijnen

Jhana Tejome 
Programmaverantwoordelijke Filipijnen

Doudou Diallo
Landenvertegenwoordiger Senegal en Gambia

Samba Sow
Landbouwadviseur voor Senegal en Gambia

Vincent Larondelle
Technisch assistent landenkantoor Senegal  
en Gambia
(vanuit het Junior-programma van BTC)

Raad van Bestuur in 2015

Bart Meylemans (Voorzitter)

Jef Van Den Eeckhout (Secretaris)

Marc Peeters (Penningmeester)

Tim De Roeck

Birgit De Clerck

COLOFON

Hoofd- en eindredactie:
Jan Vanhuysse, Hannes Vanhee en Inge Pauwels

Medewerkers: 
Mattias Buysens, Stefanie Devloo, Sarah Goyens, 
Jan Mertens, Jaap Op de Coul, Pascal Van Driessche, 
Wim Vereecken.

Fotografen:
Michiel Ouvrey, Lotte Goossens, Stefanie 
Devloo, Inge Pauwels, Lien Verstraete, Doudou 
Diallo, Wim Vereecken, Beatrice Sawadogo, 
Agnes Verspreet, Anastasia van den Bossche, 
Amélie Jansens.

Vormgeving: 
Gunther Fobe

EEN AMBITIEUS 5-JARENPROGRAMMA 

In september 2015 ging Solidagro van start met de campagne 
‘Steun het boerenverzet tegen landroof’. Met deze campagne 
maakten we een sterke inhoudelijke verankering tussen de ac-
tiviteiten in Zuid en Noord. Met een petitie ‘Scrap the mining 
act’ leverden we buitenlandse handtekeningen en extra ‘muni-
tie’ aan onze Filipijnse partners. In het programma 2015-2021 
wil Solidagro nog sterker inzetten op deze verankering tussen 
activiteiten in de partnerlanden en België.
 

AGRO-ECOLOGIE ALS BINDENDE FACTOR 

Zowel in de partnerlanden als in België wordt het thema ‘duur-
zame landbouw en voedsel’ het verbindende element tussen 
alle activiteiten. Zo wordt in West-Afrika in zee gegaan met 
veel nieuwe partners – kleinschalig, maar met een reeds op-
gebouwde ervaring in de agro-ecologie (we focussen ook heel 
sterk op het gender thema). In de Filipijnen wordt met alle 
bestaande partners én een landelijke klimaatcoalitie een ver-
nieuwend programma rond agroecologie en het recht op grond 
uitgewerkt. Ook voor de Belgische activiteiten wordt gewerkt 
rond verkorting van de keten tussen boer en consument, ont-
bossing en waterbeheer, de relatie tussen arbeider op de plan-
tage en de banaan in het winkelschap.

ERVARINGSUITWISSELING EN KENNISDELING 

In het nieuwe programma gaan we volledig uit van de ‘glo-
bal change’ gedachte en volwaardig partnership. Daarom zal 
Solidagro ook sterk investeren in uitwisseling tussen onze 
partners (en mensen uit de netwerken van onze partners). 
Zo willen we bijdragen tot uitwisseling van best practi-
ces, kennisdeling en vergroten van het draagvlak voor agro- 
ecologische landbouw wereldwijd. Solidagro zal daartoe o.a. 
bij de start van het programma vertegenwoordigers van de 22 
partnerorganisaties naar België brengen, voor een week rond 
agro-ecologie en uitwisseling met Belgische partners die rond 
hetzelfde thema werken. We worden mee trekker van de ‘Voed-
sel Anders’ campagne. We ontwikkelen verdiepende inleefreizen 
met boeren en boerenorganisaties. We investeren in een duur-
zame band tussen jongeren in de Cordillera en Oost-Vlaanderen 
(i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen).
 

AGRO-ECOLOGIE 

Voedselsoevereniteit
Agro-ecologie beoogt een grote onafhankelijkheid en 
autonomie van boeren en boerengemeenschappen, vrije 
uitwisseling van zaden tussen boeren en een gega-
randeerde toegang tot grond, water, zaden en andere 
noodzakelijke hulpbronnen voor boeren.

Eerlijk, sociaal, verantwoordelijk
Een agro-ecologische voedselproductie moet hand in 
hand gaan met een eerlijke prijsvorming en een recht-
vaardig handelsbeleid. Boeren wereldwijd hebben recht 
op een kostendekkend, stabiel inkomen. De consument 
draagt mee verantwoordelijkheid via de keuzes die hij 
maakt: producten afkomstig van agro-ecologische land-
bouw, waar mogelijk streekgebonden en rekening hou-
dend met het seizoen.

Ecologisch
Een agro-ecologische benadering gaat uit van samen-
werking met en nabootsing van de natuur. Basisprinci-
pes bij de teelt zijn het recycleren van voedingsstoffen 
(vb. mest en compost om de bodem te voeden), de zorg 
voor een van nature vruchtbare bodem, het minima-
liseren van verlies aan hulpbronnen (zonlicht, water, 
bodem...) en het stimuleren van genetische diversiteit. 
Een landbouw zonder pesticides, kunstmest of GGO’s. 
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Solidagro steunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filipijnen. 

Samen met lokale partnerorganisaties werken we aan voedselzekerheid in 

afgelegen plattelandsgebieden. Via ons educatief aanbod voor secundaire scholen, 

jongerenuitwisselingen en sensibiliserende activiteiten brengen we het Zuiden 

dichter bij mensen in België. 

Ons adres:

Mercatorstraat 81

9100 Sint-Niklaas

Tel. 03/ 777 20 15

info@solidagro.be

www.solidagro.be

Wilt u meer weten over onze projecten?  

Mail ons en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Stefanie Devloo en Inge Pauwels, twee medewerkers van Solidagro, samen  

met enkele leerkrachten van de Alcadev school, tijdens hun dienstreis naar  

de Filipijnen. Tijdens deze dienstreis werd de campagne ‘Boeren troef.  

Steun het verzet tegen landroof!’ grondig voorbereid, in samenwerking met  

onze lokale partners.

 
Steun onze campagne en teken de petitie!


