TUSSENRAPPORTAGE
Marinda Bosman, bouwleider: ”Franklin, Isidoro en Wacho de lokale aannemers waren
vakmensen die wisten wat er moest gebeuren en dit konden ze ook goed overbrengen op
de deelnemers en de mensen uit de gemeenschap die kwamen helpen. Op een drietal
dagen waren er ook vrouwen die kwamen meebouwen.”
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Doel: de productie van cacaobonen verhogen en de kwaliteit verbeteren. Door meer te produceren en te
verkopen tegen een hogere prijs kunnen de boeren hun levenstandaard verhogen en onder andere de
kosten van medische zorg en het onderwijs van hun kinderen betalen.

Uitvoering door World Servants-groep

Voortgang

Marinda Bosman, de bouwleider schrijft in
haar verslag over het begin: van het
toiletgebouw stonden de buitenmuren en zat
het dak zat erop. Van de opslagruimte tevens
overdekte droogvloer was de fundering gelegd
en stonden de pilaren (zie foto). Voor de
fermenteerruimte was de plek enigszins vlak
gemaakt en uitgemeten. Alle benodigde bouwmaterialen waren aanwezig.

In de dagen na ons vertrek kregen we al foto's
doorgestuurd waarop de bouwvakkers bezig
waren met de afbouw. Zo waren alle muren bij het
toiletgebouw opgemetseld en ook de stenen
septic was flink op hoogte.
De foto hieronder is van de update die Maquita
eind oktober stuurde. Inmiddels zijn toiletten en
de septic tank klaar. In de gebouwen zijn de
deuren geplaatst en is de elektriciteit aangelegd.

De leden van de coöperatie zijn erg blij met hun
nieuwe onderkomen waar ze al hun eerste
bijeenkomsten met Maquita hebben gehouden.
Bij vertrek zat er een dak op de opslagruimte
en de fermenteerruimte (zie foto). De vloeren
in alle ruimtes waren gestort en ook de grote
droogvloer buiten was gestort. Van alle muren
waren er acht lagen met blokken gemetseld,
zodat hier een ringbalk op gestort kon worden.
Bij de opslagruimte en de overdekte droogvloer waren de korte zijden tot in de nok
opgemetseld. Het gat voor de septic tank was
volledig uitgegraven en klaar voor het
opmetselen van de stenen tank.
Foto’s en informatie over dit project (EC118) en
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/ecuador/EC118

Vervolg & verantwoording
In het voorjaar van 2019 zal World Servants het
project opnieuw bezoeken ten behoeve van de
voortgang en de eindrapportage.
Het project zal financieel verantwoord worden in
het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019
beschikbaar komt.

