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Rijstboeren in Sierra Leone wonen 
grofweg in twee gebieden: de 
moerassen of de boli’s. De boli’s zijn 
de vlaktes in het binnenland van 
Sierra Leone. Tijdens de droge 
periode is de grond hard, terwijl de 
velden tijdens de regenperiode 
onder water staan. Het terrein is 
tijdens het seizoen goed geschikt 

voor de teelt van rijst. In de 
moerassen, of laaglanden, is het hele 
jaar genoeg water te vinden en 
graven de boeren sloten om de 
waterhuishouding op peil te houden. 
 
In november beginnen de eerste 
boeren in de moerassen met de 
rijstoogst. In de maanden die volgen 

beginnen steeds meer boeren met 
de oogst totdat tussen december en 
februari een piek bereikt wordt. 
‘Vorig jaar was de regen laat, maar 
dit jaar hebben we een goed jaar 
gehad, de regen was precies op tijd,’ 
vertelt Alimamy enthousiast. Hij 
verwacht dit jaar een mooie oogst 
voor de boeren.  
 
De boeren in het project zijn 
gekoppeld aan Mountain Lion 
Agriculture, de enige draaiende 
rijstverwerkings-fabriek in het 
noorden van het land. Deze fabriek 
heeft een grote machine die 2 ton 
rijst per uur kan verwerken tot par-
boiled rice. Door de lokale 

Rijst staat dagelijks op het menu in Sierra Leone. Het heeft zelfs zo’n 
prominente plek in de cultuur dat de inwoners van het land de vraag of ze 
gegeten hebben alleen met ja beantwoorden als ze rijst gegeten hebben. 
Alimamy Bangura werkt voor partnerorganisatie Cotton Tree Foundation 
(CTF). Zij trainen de boeren zodat ze meer oogsten en meer geld verdienen. 
Hij vertelt enthousiast over de impact van kippenmest, as en een geldkist 
met spaargeld op de dorpen. 

Voor de rijstboeren in de moerassen is 

waterhuishouding een grote uitdaging. 
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rijstboeren te stimuleren en de rijst in 
het land te verwerken, verdienen de 
boeren meer geld en is er minder 
import van rijst nodig. Sinds de start 
van het project is de productie van 
Mountain Lion Agriculture gestegen. 
Vorig jaar werd 1.290 ton rijst 
verwerkt. Achter dat cijfer gaan 
honderden boeren schuil die een goed 
inkomen kregen dankzij de rijst. 
 
Veel boeren gebruiken een lening om 
zaad te kopen aan het begin van het 
seizoen. De opbrengst van de oogst 
wordt gebruikt om de lening, met een 
hoge rente, terug te betalen. Mountain 
Lion biedt de boeren een renteloze 
lening om zaad te kopen. De lening 
wordt terugbetaald met de oogst.  
 

E e n  a n d e r  a l t e r n a t i e f  z i j n 
‘spaarbanken’ die in de dorpen worden 
o p g e z e t .  D e  b o e r e n  w o r d e n 
gestimuleerd om een deel van de winst 
in een geldkist te bewaren. Deze kist 
wordt afgesloten en bewaard door de 
dorpsoudste. Aan het einde van het 
jaar krijgen de boeren hun gespaarde 
bedrag uitgekeerd. Van het spaargeld 
kunnen de boeren bijvoorbeeld het 
schoolgeld van hun kinderen betalen of 
kunnen ze zaad kopen zonder lening.  
 
‘Dit is een duurzame manier waardoor 
de boeren onafhankelijk kunnen 
worden door het gespaarde geld te 
gebruiken,’ legt hij uit. Een groep 
bestaat gemiddeld uit 25 leden die 
getraind worden in het beheer van het 
spaargeld. Het spaargeld kan ook 

gebruikt worden om leningen te 
verstrekken aan de leden, bijvoorbeeld 
om medische kosten te betalen. De 
leden betalen een klein percentage 
rente over het geleende bedrag. ‘Deze 
aanpak werkt heel goed. De leden 
ontmoeten elkaar elke week om hun 
spaargeld te storten en te overleggen 
over de leningen.’ 
 
DE TRACTORWENS 
Waar de boeren in het moeras zich 
bezighouden met de afwatering van de 
velden, spelen op de boli’s heel andere 
uitdagingen. Daar moet de grond eerst 
geploegd worden voordat de boeren 
kunnen zaaien. Dat is zwaar en 
kostbaar werk. De boeren huren 
jongeren uit de dorpen in om met de 
hand te helpen ploegen. Naast het loon 
moet de boer de jongeren ook van een 
maaltijd voorzien. ‘De jongeren werken 
niet altijd netjes en het oppervlak dat 
geploegd kan worden is beperkt, omdat 
alles handmatig gedaan wordt.’ 
 
Een tractor zou het werk goedkoper en 
beter doen, vertelt Alimamy. ‘De 
rijstfabriek heeft één tractor, die ze aan 
de boeren verhuren, maar dat is 
onvoldoende om bij alle boeren te 
kunnen ploegen. Als we nog een tractor 
zouden hebben, kunnen we veel meer 
rijst telen. Grote delen van de boli’s 
worden niet gebruikt, omdat ze niet 
geploegd worden.’ Zijn grote wens voor 
het project is dat er een extra tractor 
ingezet kan worden, zodat de boeren 

De trainers rijden op motorfietsen 
om de dorpen te bezoeken.  

De route is soms uitdagend... 

Een tractor is volgens Alimamy noodzakelijk  om de rijstproductie verder te vergroten. 



 

 

 

meer land kunnen bebouwen. ‘Als we 
echt commercieel rijst willen telen, 
moeten we investeren in een tractor.’  
 
BIOLOGISCHE MEST UIT AFVAL 
De boli is niet overal even vruchtbaar. 
Als de rijst opkomt wordt al snel 
zichtbaar welke delen van het veld te 
weinig voedingsstoffen bevatten voor 
de plantjes. Traditioneel kopen de 
boeren kunstmest in om deze stukken 
te bemesten. Dat is een grote 
kostenpost voor de boeren en lang niet 
altijd is de kunstmest op voorraad. CTF 
is daarom met een training gestart om 
van afval biologische meststoffen te 
maken. 
 

‘Toen ik in een dorp vertelde dat we 
met kippenmest, bladeren van 
pindastruiken, as en bananenplanten 
kunstmest kunnen maken, begonnen 
de vrouwen te dansen,’ vertelt 
Alimamy. Met de training leren de 
vrouwen om van afval meststoffen te 
maken.  Dat  levert  een forse 
kostenbesparing voor de boeren op. 
Deze training bleef niet onopgemerkt. 
Het Ministerie van Landbouw vroeg 
CTF om de aanpak te presenteren. ‘De 
directeur-generaal vroeg ons te 
bewijzen dat het werkt door een 
training te geven in het dorp waar hij 
vandaan komt. Dat hebben we gedaan 
en zijn dorpsgenoten hebben het 
succes gedeeld.’ De overheid is 

enthousiast over de aanpak en CTF 
geeft deze training aan steeds meer 
boeren. ‘Wij willen er geen geld mee 
verdienen, we willen onze mensen 
helpen. Dat maakt ons blij,’ sluit 
Alimamy af.  

KIPPEN MEST, BLADEREN EN AS VERVANGEN KUNSTMEST 

De rijst wordt in balen aan de fabriek 

geleverd. Om de transportkosten zo laag 

mogelijk te houden, rijden er alleen volle 

auto’s naar de fabriek. 
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