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Don Pedro leader of the community: “something that changed in the village was 
that people had really become closer in the process of organizing and hosting the 

group. Many people participated: the cooks, the children and many families.” 
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Doel 
Partner Maquita, voorheen gebruikte ze de afkorting MCCH) streeft naar betere levensomstandigheden 
voor de armste mensen in Ecuador. In het programma voor de periode 2016-2021 in de provincie Manabi 
werken MCCH en World Servants samen om kleine boeren en hun gezinnen meer inkomen te laten 
genereren. Doel is dat door een hoger inkomen hun levenstandaard verbetert zodat ze onder andere de 
medische zorg en het onderwijs van hun kinderen kunnen betalen.   

Projectactiviteiten 
Het realiseren van een centrum in Bajo Grande waar de cacao bewerkt en opgeslagen kan worden. Dit 
bestaat uit ruimtes voor een kantoor, trainingen & vergaderingen én het fermenteren en opslaan van 
cacao. Plus een betonnen sorteer- en droogvloer met overkapping.  

 Bouw van opslagruimte met kantoor en toiletten en een droogvloer.  
 Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor 

intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide    
een proces van verandering in gang wordt gezet 

 Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door MCCH voor de boeren om hun 
oogst en organisatie te verbeteren 

Uitvoering en voortgang 
Dit was het project waar de flexibiliteit van de Nederlandse groep flink op de proef werd gesteld. Het 
hoofdgebouw was nog niet uitgezet en dus was ook de verwachte fundering niet klaar. Een deel van de 
oorzaak lag in het feit dat de lokale overheid de fundering niet had uitgegraven. De coördinator van 
Maquita had bij de voorbereidingen meer de vinger aan de pols moeten houden en bij moeten sturen toen 
deze achter gingen lopen. Dankzij de aannemer Octavio Sanchez kwam de bouw toch nog snel op gang, na 
het maken van de fundering en het storten van de kolommen kon ook nog een deel van de muren 
opgetrokken worden. 
 
Na het vertrek van de groep is er wel doorgewerkt. Begin 
december kwam er een update waarbij alle muren van het 
gebouw op hoogte waren en men aan het dak kon beginnen. 
Verder schreef Euclides, de Maquita coördinator: “de aannemer 
heeft momenteel alle wanden opgetrokken, de badkamer wordt 
gebouwd en een deel van de overkapping. De badkamer en de 
overkapping moeten in zijn geheel zo spoedig mogelijk worden 
afgewerkt, omdat zodra de lokale overheid bijdraagt aan het dak, 
de infrastructuur door de organisatie zal worden gebruikt voor al 
het coöperatie werk, de vergaderingen en tevens zal er een begin 
gemaakt worden met het verzamelen van de cacao die in het gebied 
wordt geproduceerd.”   
 
Tijdens het voortgangsbezoek in januari 2018 – zie de foto op 
de voorzijde - kwam er nog een aap uit de mouw; het gebouw 
was groter dan het oorspronkelijke plan. Wat volgde was een 
stevig gesprek met alle betrokkenen omdat we ons zorgen 
maken over de voortgang van de afbouw, want deze is minder 
ver dan gepland. Met het dorp, de lokale overheid en Maquita 
hebben we afgesproken dat het gebouw en de droogvloer in 
augustus gereed zijn. Ook bij de afronding van het bezoek is de 
gang van zaken bij dit project uitvoerig geëvalueerd met de 
directie van Maquita. 
 
Door het grotere gebouw was het bouwbudget nagenoeg op.  
Echter, Maquita en de coöperatie kwamen tot een akkoord met de lokale overheid die zal mee betalen aan 
de dakplaten en de afbouw. Het leveren van de dakplaten duurde even omdat ze niet op voorraad waren. 
Maar in mei kregen we een update waaruit bleek dat het dak op het gebouw zat – zie de twee bijgevoegde 
foto’s van het gebouw hierboven. Meer project updates en de bijbehorende foto’s zijn te vinden op de 
website worldservants.nl/projectarchief2017.  
 

https://www.worldservants.nl/zimbabwe/ZA317
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De Nederlandse jongeren gingen goed om met de situatie op 
de bouw en dat maakte indruk op de inwoners van Bajo 
Grande, onder andere op Don Pedro. Door het 
kinderprogramma met als thema ‘Water’ dat ze 
organiseerden en de huisbezoeken kregen zij goed zicht op 
hoe de mensen leefden en wat hun uitdagingen waren – 
geen water en meestal geen elektriciteit. Een deelnemer die 
dierenarts wil worden, was op bezoek bij een familie en 
hielp daar de dierenarts bij de bevalling van een koe. Samen 
volleyballen en voetballen (Nederland – Ecuador) en een 
avond samen eten met aansluitend een spel (quiz) doen 
versterkte de onderlinge band. Bij het slotfeest van het 
kinderprogramma was het de bedoeling om in het thema te blijven en waterspelletjes te gaan doen. 
Doordat het water in het dorp bijna op was zijn er alternatieven bedacht met de materialen die er voor 
handen waren. De kinderen gingen touwtjespringen, met een ballon tussen twee buiken naar de overkant 
lopen, idem voor twee kinderen die met de voeten aan elkaar zaten vastgebonden, lummelen met een 
strandbal en een parcours lopen met een stuiterbal op een lepel. 
 
Wat de deelnemers erg hielp om te begrijpen wat het effect 
van hun komst was en hoe het project straks gebruikt gaat 
worden, was het bezoek aan Piedra de Plata. Het 
cacaoverwerkingscentrum waarvan de bouw in 2015 was 
gestart is inmiddels volop in bedrijf. Op de foto staan de 
leden van de coöperatie die vol trots hun droogvloer met 
overkapping laten zien. Ook is er een laboratorium waar ze 
zelf likeur maken en dit biedt werkgelegenheid aan een 
aantal jongeren uit Piedra de Plata.   
Voor de deelnemers was het toetje de tocht naar de Grote 
Oceaan, waar ze walvissen konden zien en zwemmen.   
 

Resultaten 
De resultaten van het gebouw blijven helaas wat achter. Wel 
zijn er andere resultaten die de moeite van het vermelden 
waard zijn. Don Pedro, de president van het dorp (zie foto), 
vertelt: “what he liked the most was just to share live with the 
young people of the group. He was impressed by how well 
behaved they were and hard working. Something that changed in 
the village was that people had really become closer in the 
process of organizing and hosting the group. Many people 
participated: the cooks, the children and many families.  
There was one thing he was particularly impressed by: that the 
group drank zero alcohol. Many people in the area drink a lot and 
it ruins their live. The young people did not drink but still had lots 
of fun: a beautiful and important example. When the building is ready the people can start working together on 
their cacao. They will gather and dry it there and this way get a better price for it. Also, other villages might start 
bringing in their cacao too. Bajo Grande is located on a crossroad for other villages”. 
 

Financiële verantwoording 
De projecten in 2017 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2017 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 84 
t/m 90. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2017 

 

https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 
 
 
 
 
 
 


