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Silvano,’voorzitter van de coöperatie: “dit project heeft ons als coöperatie enorm
vooruit geholpen. We staan nu goed op de kaart bij de lokale overheid en de
gemeenschappen in de omgeving en daar zullen we als gemeenschap de vruchten
van gaan plukken”.
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Doel
Partner Maquita streeft naar betere levensomstandigheden voor de armste mensen in Ecuador. In het
programma voor de periode 2016-2021 werken Maquita 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 betere verwerkingsfaciliteiten voor cacaobonen in La Libertad en dit betreft:
 Bouw van opslagruimte, droogschuur en toiletten;
 Aanleggen van een betonnen 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 informatiesessies verzorgd door Maquita om de boeren te helpen hun
oogst en organisatie te verbeteren. Op de voorkant staat een foto waar enten wordt uitgelegd.

Uitvoering en voortgang
De voorbereidingen voor dit project waren bij aankomst van de World Servants groep op orde. Dit zorgde
voor een goede start en veel tevredenheid bij het doorknippen van de linten (foto) door aannemer Isidro
en Marinda, de bouwleider van de groep, want
op zowel de opslag- en de fermenteerruimte
zat het dak. Naast het bouwen was er tijd
voor ontmoeting en werd er gevoetbald en
een programma voor de kinderen verzorgd.
In Ecuador worden vaak de vrouwen nog
anders behandeld dan de mannen als het gaat
om verantwoordelijkheden, salaris en werkzaamheden. Maquita wil deze situatie
veranderen en was erg blij met een vrouwelijke
bouwleider. Ze waren ook blij met de mannenen vrouwendag. In de ochtend deden de
mannen mannenwerk op de bouwplaats, wat
voornamelijk bestond uit het verkruien van
grond. Nederlandse en Ecuadoraanse vrouwen
spraken ondertussen over eigenwaarde, hun
rol in het gezin en de gemeenschap en deden aan persoonlijke verzorging. In de middag werkten de dames
op de bouw en dat was voor sommige lokale dames wel even wennen. Het bespreken van de voortgang
ging een aantal van hen beter af. De mannen deden ondertussen een workout op het strand en staken
daarna in de keuken hun handen uit de mouwen, zodat de vrouwen om zes uur een romantisch diner bij
kaarslicht geserveerd konden krijgen.
In de maanden na het vertrek van de groep
hebben de aannemer en de gemeenschap de
gebouwen verder afgewerkt. Deze werden op
de stroom aangesloten en de toiletten zijn
werkend gemaakt.
Tijdens het voorgangsbezoek op 3 april 2019
was het centrum al volop in gebruik en waren
de gebouwen verder afgewerkt. De coöperatie
heeft zelf een gasdroger (foto) gekocht die het
mogelijk maakt om ook bonen te drogen als
het een langere periode regent. Met de extra
bijdrage van World Servants kon het kantoor
ingericht worden. Op de website
worldservants.nl/projectarchief2018 staan
een aantal updates met meer foto’s en filmpjes
over dit project in Ecuador.
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Resultaten

Er staat een verwerkingscentrum dat operationeel is en bij het volgende oogstseizoen nog meer zijn
toegevoegde waarde gaat bewijzen. Het kantoor is volledig ingericht en heeft een eigen toilet. Ook
beschikt het over een laptop en printer (foto) waardoor men in staat is om de administratie op een goede
wijze te doen. De coöperatie die nu uit 28 leden (families) bestaat is gemotiveerd en optimistisch dat ze
hun jaarlijkse productie van 800 quintales (zakken van 46 kg) kunnen verhogen. Zij verbouwen
voornamelijk de cacaosoort ‘Nacional’ (Fino de Aroma). De opbrengst van deze bomen is per hectare lager
dan de andere soort ‘Convencional (CCN51). Door nog beter te fermenteren en te drogen kan de prijs
per zak Nacional stijgen van US$ 80.—naar US$ 120.—. Uit de omliggende gemeenschappen zijn er al
boeren die hebben aangegeven hun bonen door de coöperatie in La Libertad te willen laten bewerken.

Ook partner Maquita is onder de indruk van de veranderingen die het project heeft gebracht. De eigen
verantwoordelijkheid bij de leden is gegroeid en de coöperatie heeft duidelijk voor ogen wat de
vervolgstappen zijn; de muur om het terrein afmaken en het aantal droogvloeren uitbreiden, het
aanschaffen van een overkapping die als droogtunnel gebruikt kan worden en speciale houten kisten om
beter te kunnen fermenteren. Op termijn wil men zelfs een silo plaatsen voor de opslag van mais.
Als gemeenschap staat men ‘op de kaart’ bij lokale overheden. Men heeft al flink gelobbyd voor financiële
steun. Nadat het nieuwe gemeentebestuur is geïnstalleerd, gaan ze hen aan de reeds gedane toezeggingen
herinneren. Samen met Maquita kopen ze voedingstoffen en andere materialen in – zie foto hierboven.
Uit het evaluatiegesprek bleek dat men nog steeds onder de indruk was van de inzet van de Nederlandse
jongeren. Vooral het feit dat de meisjes daarin niet onder deden voor de jongens. Dat was een voorbeeld
voor hen geweest.

Financiële verantwoording
De projecten in 2018 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.
In het jaarverslag van 2018 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 86
t/m 95. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2018
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Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we.

