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Abdoulaye is boomkweker. Daarnaast verbouwt hij 
samen met zijn gezin soja en mais. In het droge seizoen 
begint kweekt hij onder andere cashew, moringa, teak 
en eucalyptus. In het regenseizoen verkoopt hij deze 
planten aan boeren. Dan begint voor zijn gezin ook het 
werk op het land. ‘Daarnaast werk ik vrijwillig als secre-
taris van de zorgverzekeraar van ons dorp,’ voegt hij toe.

HANDELAREN BLEVEN WEG
Dit jaar bleven handelaren uit Nigeria weg, waardoor 
Abdoulaye de mais en soja moeilijker kon verkopen. 
Ook de verkoop van nieuwe bomen bleef achter. Benin 
ging, op enkele grotere steden na, niet in lockdown, 
maar er golden wel beperkingen voor sociale activitei-
ten. Net als andere delen van Benin werd de platte-
landsgemeenschap Sinendé vooral indirect getroffen. 
‘Sinendé is niet getroffen door de crisis, al gelden de 
afstandsmaatregelen ook voor ons.’
Ondanks de economisch moeilijke tijd is Adboulayes 
grootste uitdaging niet zakelijk van aard. ‘Ik wil mijn 
gezin versterken, dat is mijn grootste uitdaging. Familles 
Fortes ondersteunt me daarbij. Ik leer technieken om 

mijn oogst te vergroten, effectief te onderhandelen over 
financiering en markten te vinden voor mijn producten. 
Daarnaast werkt het project aan kwaliteitsonderwijs op 
de school van mijn kinderen.’ 

STERKE GEZINNEN
Daarmee vat Abdoulaye het project samen. Samen met 
de inwoners van Sinendé en lokale organisaties bouwt 
Woord en Daad aan een vitale en levendige gemeen-
schap. Waar kinderen goed onderwijs krijgen, jongeren 
perspectief hebben en ouders voldoende verdienen 
om hun gezin te onderhouden. Een gemeenschap van 
sterke gezinnen: Familles Fortes.
Als Abdoulaye iets geleerd heeft dit jaar is het wel dat 
niets zeker is en dat een hechte gemeenschap cruciaal 
is. ‘Wat vandaag zeker is, kan morgen anders zijn. Ik wil 
me kunnen aanpassen aan elke situatie en er sterker 
uit komen. Ik geloof dat we waarden als solidariteit, 
verantwoordelijkheid, autonomie en creativiteit in onze 
gemeenschap moeten versterken.’ 

Meer informatie: www.woordendaad.nl/famillesfortes 

2020 was een moeilijk jaar voor Abdoulaye Chabi uit Sinendé, 
een kleine stad in Noord-Benin. De 36-jarige boer werkt hard 
om zijn gezin te onderhouden, maar dit jaar bleven de klanten 
weg. Toch ligt zijn grootste uitdaging op een ander terrein.
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THEMA: AGRARISCHE BEDRIJFSONTWIKKELING Vertrouwen op vrucht
Zaaien in december. Wellicht niet het eerste 
waar u aan denkt. Toch zijn er gewassen die 
juist nu gezaaid worden. Zaaien gaat altijd 
door. Niet alleen boeren zaaien: als onderne-
mer zaait u ook, elke dag opnieuw. Plannen 
maken, kansen zien, investeren. Kosten gaan 
voor de baten. Zaaien en hopen op rendement. 
Zaaien op hoop van zegen!

Als Woord en Daad zaaien we ook. Door te 
investeren in waardeketens zodat mensen 
perspectief krijgen. Soms lijkt dat als zaaien 
op rotsen, weerbarstig. Maar we gaan door, 
omdat we geloven in de kracht van boeren en 
omdat we vertrouwen dat er vrucht zal zijn. 

Deze maand leest u over onze agrarische pro-
jecten en het Fair Factory investeringsfonds. 
Ook u kunt zaaien in de verwachting dat uw 
investering sociaal rendement voortbrengt. 
Denk niet te snel dat dit geen zin heeft. Lees 
de verhalen maar, vruchten genoeg!

Deze maand kijken we naar het Kind in de 
kribbe. Door dé Zaaier gezaaid in een rotsach-
tige wereld. Hulpeloos, zinloos lijkt het. Maar 
door te sterven als een graankorrel bracht Hij 
veel vrucht voort. 
Dat geeft ons hoop en vertrouwen om door te 
gaan. Zaait u mee?

Met vriendelijke groet,

Roeland van Everdingen, Accountmanager 
bedrijven en vermogensfondsen
06 12961049 / r.vaneverdingen@woordendaad.nl

IMPACT CORONACRISIS BENIN:

www.woordendaad.nl/ondernemers

http://www.woordendaad.nl/famillesfortes
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‘FAIR FACTORY’S’ ALS 
ECONOMISCH VLIEGWIEL

Met de fabriek als economische motor, ontstaan er kansen voor alle 
partijen in de keten. Zo komt er perspectief op een stabiel inkomen en 
daarmee een beter leven voor boeren en hun gezinnen.

Dat gaat echter niet vanzelf. Daarom werkt het Fair Factory Develop-
ment Fund nauw samen met Woord en Daad. Vanuit, wat wij noemen, 
de ‘orange circle’ zorgen interventies van Woord en Daad ervoor dat 
partijen de geboden kansen kunnen omzetten in concrete en langdu-
rige verbetering.

Binnen de ‘orange circle’ werken de verschillende partijen en partneror-
ganisaties nauw met elkaar samen. Gedeelde waarden vormen daarbij 
het uitgangspunt. Zo ontstaat rondom de fabriek een waarde(n)-vol 
ecosysteem, dat de impact van de investering vanuit het Fair Factory 
Development Fund vermenigvuldigt. De volgende infographics laten 
zien wat de kracht is van deze aanpak.
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Het Fair Factory Development Fund helpt kwetsbare 
landen om hun eigen voedingsmiddelen te produceren. 
Het fonds investeert daarom in fabrieken die producten 
van boeren lokaal verwerken tot hoogwaardige 
eindproducten. 
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Sabi Séro Issifou is een doorgewinterde boer. Al 25 jaar 
verbouwt hij rijst op een halve hectare grond in het 
noorden van Benin. ‘Rijst is niet mijn grootste gewas, dus 
ik besteedde er weinig aandacht aan,’ vertelt hij. Nadat hij 
nieuwe kennis toepaste op het veld daalden zijn kosten 
en steeg de opbrengst van zijn oogst fors. 

Tijdens een training van DEDRAS, partnerorganisatie 
van Woord en Daad, leerde Sabi nieuwe zaaimethoden. 
Na de training pakte Sabi het anders aan. ‘Ik heb veel 
dingen veranderd. Ik heb andere zaaimethoden en ik 
gebruik meststoffen, zoals aanbevolen.’ Ondanks dat 
de weersomstandigheden in het seizoen niet optimaal 
waren, oogstte Sabi vorig jaar 28 balen van 100 kilo rijst 
van zijn akker. Voorheen waren dat er acht. ‘Het water 
heeft een deel van de gewassen weggespoeld.’

Dankzij zijn training is de oogst van Sabi gestegen. Omdat 
Woord en Daad samenwerkt met boerencoöperaties, 
kunnen boeren hun hogere oogst vervolgens ook 
verkopen. Via deze coöperaties hebben de boeren 
toegang tot een groter afzetgebied.

Met de grotere oogst verdiende Sabi genoeg om een deel 
van zijn schulden af te lossen en hield hij nog rijst over 
voor eigen consumptie. ‘Ik ben van plan om dit jaar mijn 
areaal te vergroten. Als ik dit jaar weer een goede oogst 
heb, wordt rijst één van mijn belangrijkste gewassen.’

Rijst: van bijproduct 
naar hoofdgewas

Koert Jansen, directeur Fair Factory Development Fund:

‘De kracht van het Fair Factory Development Fund is dat we landen helpen hun eigen 
voedingsmiddelen te produceren en zo de afhankelijkheid van import verminderen. In een 
land als Ethiopië bijvoorbeeld worden enorme hoeveelheden ingevroren kip ingevlogen uit 
Zuid-Amerika en Oost-Europa. Terwijl met kippenhouderijen 
in het land zelf veel werkgelegenheid ontstaat. Een ander 
voorbeeld is rijst. Sierra Leone importeert laagwaardige rijst 
uit onder andere Vietnam. Terwijl het zelf over een hoog-
waardige rijstvariëtiet beschikt die geschikt is om in het 
eigen klimaat te telen. Wij investeren in een fabriek die deze 
rijst verwerkt en op de markt brengt. Op die manier wordt 
lokaal waarde toegevoegd en ondervinden landen er zelf de 
gunstige economische effecten van.’

Arnout de Visser

Arnout de Visser, business 
development manager: 

‘Als boeren enkel hun eigen voedsel 
verbouwen, zijn ze erg kwetsbaar voor mis-
oogsten. Als er een aantal misoogsten na 
elkaar komen, leidt dit tot armoede en hon-
ger. Daarom richten we ons met de boeren 
op gewassen die veel opleveren, en op een 
juiste combinatie van gewassen. Het is 
cruciaal om boeren hierbij aan te sluiten op 
een productieketen, zodat ze behalve voor 
eigen consumptie ook kunnen produceren 
om daarmee een inkomen te genereren.’

Koert Jansen
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FAMILIE DOUSSI, 
EEN STERK GEZIN
‘Mijn naam is Raymond Chabi Doussi. Ik woon 
Fô-Bouko in Benin en ik ben sojaboer. Ik ben 
vader van zeven kinderen: vijf meisjes en twee 
jongens. We verbouwen soja op 19,5 hectare. 
Dankzij het project Familles Fortes is ons inkomen 
sterk gestegen. Ik verdien genoeg om goed voor 
mijn gezin te zorgen. Mijn oudste zoon bestuurt 
tractoren. Hij volgt ondernemerschapstraining 
zodat hij een agrarisch servicebedrijf kan starten. 
Mijn tweede zoon volgt een opleiding tot 
tegelzetter in Parakou. Drie dochters gaan naar 
school in ons dorp. Zij halen goede cijfers. De 
twee kleinsten gaan nog niet naar school. Ik voel 
geen druk meer om mijn dochters jong te laten 
trouwen, ik wil dat ze succesvol zijn en eerst hun 
eigen inkomen hebben.’

Meer informatie:
www.woordendaad.nl/famillesfortes 
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In deze rubriek laten we een betrokken ondernemer of 
medewerker van een vermogensfonds aan het woord en leggen 
we hem of haar zowel een dilemma als een thema-gerelateerde 
stelling voor.

5

Vers 15 laat zien dat landbouw de 
eerste opdracht van God aan de 
mens was: Zo nam de Heere God den 
mens, en zette hem in den hof van 
Eden, om dien te bouwen, en dien 
te bewaren. Na de zondvloed zien 
we een goddelijke instelling die tot 
op de dag van vandaag waar is dat 
voortaan al de dagen der aarde zullen 
zaaiing en oogst, en koude en hitte, en 
zomer en winter, en dag en nacht, niet 
ophouden (Gen. 8:22). Hier toont 
God dat wat een mens zaait, hij ook 
zal oogsten.

De Bijbel laat ons ook zien dat het 
Woord van God een zaad is, maar 
niet zomaar een zaad: het is een 
onvergankelijk zaad (1Petr. 1:23). 
Het is een zaad dat niet bederft en 
geen houdbaarheidsdatum heeft. 
Het is altijd effectief. Jezus laat 
ons in de gelijkenis van de zaaier 
(Matt. 13:4-8, 19-23) een diepere 
dimensie zien door ons te tonen 
dat het onvergankelijke Woord van 
God alleen vrucht kan dragen in ons 
leven, als het in goede aarde valt. 
Het knelpunt is niet de kwaliteit 
van het Woord, het Onderwijs dat 
we ontvangen via de dominee of de 
Heilige Geest tijdens onze stille tijd. 
Het probleem zit in de status van 
ons hart. 

De gelijkenis laat zien dat alleen het 
zaad dat in goede aarde valt vrucht 
draagt: het een honderd-, het ander 
zestig-, en het ander dertigvoud. Maar 
op de andere plaatsen, wordt geen 
vrucht gevonden. Om vrucht te 
kunnen dragen moeten we eerst de 
zorgen van deze tijd, de verleiding 

van rijkdom, uit ons hart verbannen. 
God zegt zelf: Weest in geen ding 
bezorgd (Fil. 4:16). Titus 2:12 vertelt 
ons dat de genade van God ons on-
derwijst om goddeloosheid en we-
reldse begeerlijkheden te verzaken. 
In tijden van crisis is het voor ons, 
gelovigen, belangrijk om ons oog 
op het Woord van God te houden, 
het in ons hart te dragen, zodat het 
overvloedig vrucht draagt.

Als geliefde zonen en dochters van 
onze Vader moeten we aan de slag 
in de geestelijke landbouw. We 
mogen het Woord zaaien en zielen 
‘oogsten’ voor God. In Johannes 
3:16 lezen we dat God de wereld 
zo liefhad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven (gezaaid) heeft 
om ons te redden. Als zaad niet 
gezaaid wordt, kan het geen vrucht 
dragen. God wil de mensheid 
verlossen. Daarom moest Jezus 
sterven en opstaan voor ons. Zo 
vader, zo zoon/dochter. Laten we 
in ons dagelijks leven Jezus (het 
overgankelijke Zaad) zaaien in de 
harten van mensen. Laat iedereen, 
zonder uitzondering, het Evangelie 
horen dat Jezus is Gods Zoon en 
onze Verlosser. Dan zullen we meer 
en meer het Koninkrijk van God 
oogsten.

IN GESPREK MET...
IMKER KEES VERRIPS VAN 
IMKERIJ DE WERKBIJ

Door: Tera Voorwinden, redactielid Daadkracht

Al vanaf zijn vijftiende houdt Kees Verrips (50) zich bezig 
met bijen. Inmiddels heeft de imker uit Vaassen een 
groothandel in bijenproducten in Veenendaal en winkels 
in Rhenen en Vaassen. Met zijn bedrijf biedt hij werkge-
legenheid voor mensen die ‘aan de kant staan.’ En daar 
ligt ook zijn drive. ‘Want waarom zouden er mensen aan 
de kant staan? Dat kan niet de bedoeling zijn.’

Liefde voor de natuur heeft Kees van huis uit meegekre-
gen. Toch werd het in eerste instantie het onderwijs waar 
de jonge Kees uit Noordeloos beroepsmatig voor koos. 
‘In het speciaal onderwijs waar ik aanvankelijk werkte, 
ging ik veel met kinderen de natuur in. Daar valt zoveel 
te leren voor hen. Later gaf ik op het Driestar College 
natuurvakken. Daar waren we als collega’s bezig met het 
creëren van praktische onderwijsleersituaties en kwamen 
de bijen weer in zicht.’ 
In 2009 kon Kees een imkerij overnemen in Vaassen 
en begon zijn loopbaan als ondernemer in de agrari-
sche sector. Van de vijftien werknemers nu hebben 
de meesten een niet-Nederlandse sociaal-culturele 
achtergrond en/of afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Maar zo 
mag je dat niet noemen’, vindt de voormalige leraar. ‘Het 
is andersom: de arbeidsmarkt distantieert zich van hen. 
Want waarom moeten er mensen aan de kant staan? IQ 
is in onze samenleving veel te belangrijk geworden. Ja, er 
zijn budgetten en pgb’s voor mensen de niet mee kunnen 
komen, maar als het budget op is, is de aandacht voor 
hen ook over. Bij ons verdienen de werknemers gewoon 
een salaris en dat vinden ze heel bijzonder.’ 

GOED DOEN AAN DE NAASTE
‘Het is niet voor niets dat er in Israël geen arme mensen 
mochten zijn’, vervolgt de gedreven werkgever. ‘Dat 
is geen kwestie van er eerst voor zorgen dat je zelf je 
zaakjes op orde hebt en dan geld in de collectezak doen. 
In onze gezindte wordt er naar mijn mening veel te the-
oretisch met de Bijbel omgegaan. De ware godsdienst is 
goed doen aan de naaste.’ 

Ook de schepping krijgt vaak niet de plaats die door God 
bedoeld is, volgens Kees. ‘We willen ons zo onafhankelijk 
mogelijk maken van de natuur, maar daarmee doen we 
onszelf tekort.’ Zijn passie voor en kennis van de natuur 
deelt Kees daarom niet alleen binnen het bedrijf, maar 
ook via cursussen en educatieprogramma’s. ‘Hiermee 
willen we laten zien dat niet alleen bijen, maar heel de 
natuur de lof van God zingt.’
Met Woord en Daad zijn er al oude banden via de kring-

loopwinkel in Noordeloos. ‘Ik raakte later weer betrok-
ken bij de organisatie toen ze geld toegekend kreeg voor 
bijenprojecten. Ik mocht adviseren bij de selectie van 
projecten in Oeganda.’ 

GROENE GROEP
Regelmatig kloppen bedrijven aan bij De Werkbij voor 
het plaatsen van een bijenkast. Onverdeeld blij is Kees 
daar niet mee, ‘want ze doen dat soms alleen om bij de 
groene groep te horen, terwijl de bijenkasten ergens in 
de struiken staan.’ ‘Bijen gedijen alleen als het ecosy-
steem eromheen klopt; dan gaat het om een diversiteit 
aan planten. Bedrijven hebben niet de tools om met de 
kasten om te gaan. Als ik een kast bij een bedrijf plaats, 
dan vraag ik altijd of het een paar vouchers wil kopen 
voor lessen op de plaatselijke scholen. De jonge genera-
tie gaat de keuzes maken voor de toekomst.’ 

We leggen Kees het volgende dilemma voor: is honing 
importeren uit Afrika een goed idee? Je ondersteunt 
weliswaar de boeren, maar erg duurzaam is het niet 
vanwege de transportkosten. ‘Het is geen goed idee en 
het hoeft ook helemaal niet, want de boeren krijgen lo-
kaal best een goede prijs. Nederlanders willen bovendien 
goedkoop eten en eten het liefst bagger: van de 8000 
ton honing die we eten per jaar, komt er 6000 ton uit 
China voor een kwart van de prijs van Afrikaanse honing. 
Laten we nu toch eens lokaal gaan kopen allemaal.’

De stelling van deze rubriek is ook zeker besteed aan 
Kees; als kleine ondernemer kun je het onmogelijk op-
nemen tegen voedselmultinationals. ‘Ik ben de duurste 
en kan prima opboksen tegen grote voedselproducenten. 
Wij verkopen eigen producten aan wie we willen. We zijn 
eerlijk en duurzaam en dat zijn bij ons geen marketing-
tools, maar waarden die verinnerlijkt zijn. We doen niet 
aan targets en het heeft me nooit aan iets ontbroken.’ 

ONVERGANKELIJK 
ZAAD
Landbouw heeft een belangrijke plaats in 
de Bijbel. Al in Genesis staat: Ook had de 
Heere God een hof geplant in Eden, tegen 
het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, 
dien Hij geformeerd had. En de Heere God 
had alle geboomte uit het aardrijk doen 
spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed 
tot spijze; en den boom des levens in het 
midden van den hof, en de boom der kennis 
des goeds en des kwaads (Gen. 2:8-9). 

BEZINNING

Florentine Bambara
NETWERKCOÖRDINATOR VAN WARA, 

DE ALLIANTIE VAN PARTNERORGA-

NISATIES VAN WOORD EN DAAD IN 

WEST-AFRIKA

BELEIDSBEÏNVLOEDING EN BEWUSTWORDING

‘Er hoeft niemand aan 
de kant te staan.’ 

ONTWIKKELEN 
NDERNEMEN
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6 BETROKKENHEID

‘VOOR VOEDSELZEKERHEID 
HEEFT WEST-AFRIKA VOORAL 
INVESTEERDERS NODIG’
Door: Marlies Moret, hoofdredacteur

AGRARISCH ONDERNEMER JASON DUDEK:

Samen staan ze aan de leiding van een fabriek in 
Gbombsamba, Sierra Leone: Jason Dudek en Ola 
Smart. De één groeide op in het zuiden van Canada 
en maakte kennis met Sierra Leone tijdens een vrij-
willigersfunctie bij de Verenigde Naties in 2004. De 
ander groeide er op, studeerde aan de universiteit 
van Njala, woonde tijdens de burgeroorlog twee 
jaar gedwongen in Guinee en keerde daarna terug 
naar zijn land. 

Dudek – ‘Ola en ik hebben afgesproken dat ik 
persverzoeken afhandel, hij richt zich liever op de 
dagelijkse leiding in de fabriek’ – vertelt over de le-
vensgeschiedenis van zijn zakenpartner: ‘Ola kwam 
terug in Sierra Leone toen de ontwapening een feit 
was, in 2002. Hij werd geraakt door de positie van 
voormalig soldaten: re-integratie in de samenleving 
bleek moeilijk voor hen, criminaliteitscijfers stegen 
en veel jonge mannen kwamen in detentie terecht. 
Ola wilde iets doen om aan verdere rehabilitatie 
bij te dragen. Zijn expertise lag op het vlak van 

agrarisch ondernemen, dus met steun van een ngo 
richtte hij een vakschool op waar jonge mannen 
konden worden opgeleid tot agrariër. Na vier jaar 
had de vakschool haar bestaansrecht wel bewe-
zen. Studenten behaalden hun diploma, er waren 
fondsen, er was een raad van bestuur, de lokale 
gemeenschap voelde zich betrokken bij de school 
en stelde land ter beschikking voor scholingsdoel-
einden. Het succes van dit project overtuigde Ola 
van de gedachte dat duurzame agrarische bedrijfs-
ontwikkeling in het land haalbaar moest zijn.’

De oprichting van Mountain Lion Agriculture 
volgde toen Smart en Dudek elkaar leerden ken-
nen, in 2008. Het idee: een agrarisch bedrijf dat 
de economische positie van Sierra Leoonse boeren 
verbetert door een stabiel afzetkanaal te bieden 
voor hun rijst. Mountain Lion investeert in kleine 
boerenbedrijven zodat ze hun productie verhogen, 
koopt de rijst op tegen eerlijke prijzen en verwerkt 
deze in de fabriek. Lokale retailers verkopen de rijst 

Jason Dudek is ervan overtuigd dat óók 
de private sector nodig is om West-
Afrika te veranderen. Hij was één van de 
eerste ondernemers die zich waagden 
aan lokale voedselverwerking in Sierra 
Leone. Met de hongerpandemie in het 
vooruitzicht ziet Dudek meer dan ooit 
het belang van een bedrijfsmatige aan-
pak. ‘Ik geloof niet in hulpprojecten waar-
bij mensen alleen maar ontvangers zijn.’

Beeld: Jaco Klamer
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vervolgens op de markt. Dudek: ‘We bieden het 
antwoord op alle ontbrekende schakels in de keten, 
waardoor voedselonzekerheid in de regio voor de 
lange termijn aangepakt wordt. Onze werkwijze 
zou geschikt zijn voor heel West-Afrika. Onze am-
bitie is dan ook om op termijn verder uit te breiden.’ 

U DENKT DAT DE PRIVATE SECTOR EEN 
SLEUTEL ROL KAN SPELEN IN DE BESTRIJDING 
VAN ARMOEDE. 
‘Voor duurzame verandering heeft West-Afrika 
ook investeerders en ondernemers nodig. Ik geloof 
inderdaad niet in hulpprojecten waarbij de mensen 
enkel ontvangers zijn. Mensen spelen zélf een 
rol om armoede te ontstijgen. Zij ondervinden er 
tenslotte zelf de directe gevolgen van. Ik heb gezien 
hoe goed een bedrijfsmatige aanpak werkt, als 
aanvulling op ontwikkelingsprojecten. Zo’n zeventig 
procent van de Sierra Leoners zijn kleine boeren, 
met een stuk landbouwgrond van gemiddeld 
drie hectare. De hoeveelheid rijst die verbouwd 

wordt is bij lange na niet genoeg om iedereen in 
het land te voeden. De agrariërs hebben met zo 
veel beperkende factoren te maken: geen toegang 
tot krediet, geen mogelijkheid tot irrigatie, geen 
toegang tot machinerie of tot de markt. Dat kan de 
private sector hun allemaal wél bieden.’

IN SIERRA LEONE IS ER DE LAATSTE JAREN 
NOGAL WAT AAN DE HAND GEWEEST. HOE 
GAAT HET MET DE SIERRA LEONERS?
‘In mijn beleving behoren Sierra Leoners tot de 
meest weerbare mensen op aarde. Ook al worden 
ze door allerlei rampen geteisterd – een burger-
oorlog, de ebola-epidemie, modderstromen, nu 
de COVID-19-pandemie –, ze zijn optimistisch, 
werken hard en zijn gericht op vooruitgang.’

HOEVEEL IMPACT HEEFT DE CORONAPANDE-
MIE OP HET DAGELIJKS LEVEN IN HET LAND?
‘Ebola heeft hier destijds heel hard toegesla-
gen, harder dan COVID-19 op dit moment doet. 
Daardoor is de overheid tot nu toe goed in staat 
geweest met de uitdagingen rond de pandemie 
om te gaan. De grootste problemen worden op het 
moment veroorzaakt door de dreigende voedselcri-
sis. Problemen die er op dit vlak al waren, worden 
nog meer zichtbaar. Gedurende de zogenaamde 
hongerperiode in augustus en september is Sierra 
Leone volledig afhankelijk van importrijst omdat de 
voorraden op raken. De prijzen zijn in deze periode 
torenhoog en zowel consumenten als binnenlandse 
rijstboeren zijn dan gevoelig voor uitbuiting. Eén 
van de redenen waarom ik zo geloof in lokale voed-
selproductie en -verwerking is dat het consumen-
ten en producenten minder kwetsbaar maakt voor 
fluctuaties in de markt, ook tijdens een crisis.’ 

HET WORLD FOOD PROGRAMME WAAR-
SCHUWDE IN DE MEDIA DAT WERELDWIJD 
MILJOENEN MENSEN ACUUT HONGER HEB-
BEN, OF DAT OP KORTE TERMIJN ZULLEN 
KRIJGEN. HOE VERHOUDT ZICH DIE PROBLE-
MATIEK TOT HET BELANG VAN PRODUCTIE 
TER PLEKKE?
‘Lokale voedselproductie is écht essentieel. Een feit 
dat voor zich spreekt, is dat ontwikkelde landen 
fors investeren in hun agrarische sectoren. Zij rea-

liseren zich dus hoe groot het strategisch en econo-
misch belang daarvan is. Gaat het in deze sectoren 
mis, dan zijn de gevolgen groot. Professor David 
Keen heeft het verband aangetoond tussen het 
gebrek aan steun voor de agrarische sector en het 
uitbreken van de burgeroorlog in Sierra Leone. Die 
oorlog hield uiteindelijk zo’n tien jaar aan en heeft 
veel ellende gebracht: het halve land was gevechts-
gebied en honderdduizenden mensen werden op 
de vlucht gedreven. 

Sowieso zijn consumenten zeer kwetsbaar voor 
prijsschommelingen en voedseltekorten, onder 
andere doordat veel mensen hier in armoede leven. 
Dan kunnen er gemakkelijk conflicten ontstaan.’

IN EEN INTERVIEW ZEI U EENS DAT OLA EN 
U VEEL OFFERS HEBBEN MOETEN BRENGEN 
VOOR MOUNTAIN LION. WELKE OFFERS 
WAREN DAT?
‘In Sierra Leone wordt geen belasting geheven op 
de import van rijst. De rijst is afkomstig uit landen 
die hun eigen rijstproductie zwaar subsidiëren. 
Als binnenlands rijstproducent gaat Mountain 
Lion de strijd aan met importeurs, zonder enige 
vorm van staatssteun. Dat is in basis een ongelijke 

strijd. We werden ieder jaar geconfronteerd met 
corruptie, met mensen die onze aanpak niet wilden 
steunen, zelfs ook met tegenwerkende ngo’s. 
Zakendoen kostte kapitalen vanwege de zeer 
beperkte infrastructuur. Gelukkig kunnen we nu 
zeggen dat al die uitdagingen ons sterker hebben 
gemaakt, maar dat weet je niet van tevoren. Mijn 
zakenpartner Ola omschrijft het wel eens zo: ‘Fire 
either destroys, or it purifies’. 
Op geen enkel moment kunnen we het ons veroor-
loven onze focus te verliezen. We moeten extreem 
kostenbewust zijn en als het ware alles uit iedere 
korrel rijst halen om uiteindelijk resultaat te kunnen 
behalen. Dat doen we samen met onze leveran-
ciers, de rijstboeren, om voor iedereen een eerlijke 
prijs te realiseren. En met steun van mensen die het 
aandurven in onze onderneming te investeren.’ 

KUNT U IETS ZEGGEN OVER UW MOTIVATIE 
OM IN DIT LAND TE WERKEN AAN VOEDSEL-
ZEKERHEID? 
‘Ola en ik zien het werk bij Mountain Lion beiden als 
een roeping en zijn diep gemotiveerd om dit werk te 
doen. We maken verschil in mensenlevens en dragen 
bij aan voedselzekerheid in één van de moeilijkste 
gebieden ter wereld. Dat is bepaald niet eenvoudig ge-
weest; we hebben ons leven verschillende keren op het 
spel gezet. Tijdens de ebola-crisis zijn we in het land ge-
bleven, we zijn zelf ziek geworden, hebben malaria en 
andere tropische ziekten overleefd. Daarnaast hebben 
we onszelf jarenlang geen salaris kunnen uitbetalen. 
We zijn ver gegaan en zullen dat blijven doen omdat 
we ons verbonden weten met onze opdracht en met 
de duizenden boeren die ons hun producten leveren. Ik 
heb groot respect voor hen – ze zijn zonder twijfel de 
vriendelijkste en hardstwerkende mensen die ik ooit 
heb ontmoet.’

‘We moeten als het 
ware alles uit iedere 
korrel rijst halen om 
uiteindelijk resultaat 
te kunnen behalen.’ 

‘Ik heb gezien hoe goed 
een bedrijfsmatige 

aanpak werkt, 
als aanvulling op 

ontwikkelingsprojecten.’ 

FAIR FACTORY DEVELOPMENT FUND

Het Fair Factory Development Fund heeft eerder dit jaar  750.000 euro geïnvesteerd 
in de uitbreiding van de Mountain Lion-fabriek in Gbombsamba. In dit fonds werd tot 
dusver circa vier miljoen euro aan kapitaal ingebracht door christelijke (ex-)ondernemers, 
een kerkelijke gemeente, Woord en Daad en stichting Poverty Share Investment Fund. 
Fair Factory Development Fund investeert in bedrijven die bijdragen aan voedselzeker-
heid in ontwikkelingslanden. Mountain Lion is daarvan een goed voorbeeld.  Het bedrijf 
maakt Sierra Leone minder afhankelijk van importrijst. Bovendien ontvangen de betrok-
ken boeren een eerlijke prijs, agrarische trainingen en renteloze leningen als voorschot 
op hun oogst. Alle boeren telen bruine rijst, een gewas dat minder water behoeft en 
meer vitaminen en mineralen bevat dan witte rijst. Mountain Lion werkt volgens de 
principes van een ‘fair factory’.

PERSONALIA
Jason Dudek (38; rechts op de foto) is medeoprichter, voorzitter en financieel directeur van Mountain Lion 
Agriculture in Sierra Leone. Dudek is filosoof en econoom en woont afwisselend in Canada en Sierra Leone. Hij 
richtte diverse succesvolle ondernemingen op in het Verenigd Koninkrijk, Canada en het Midden-Oosten en 
was voorzitter van het bestuur van de Canadese Catherine Donnelly Foundation. Dudek is medebestuurder van 
het Catholic Impact Investing Collaborative, een internationale investeringsmaatschappij met een huidig budget 
van 60 miljard dollar. Dudek gelooft in de kracht van zakendoen bij de aanpak van ontwikkelingsvraagstukken.
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COLOFON

De overtuigingen in de aanbevolen lectuur komen 
niet per se overeeen met die van Woord en Daad. 

Mediatips INVESTEREN VANUIT 
HOOP, MET VERSTAND 
EN DAADKRACHT

LUISTER EEN PODCAST
Onderweg in de auto, tijdens het hardlopen of 
gewoon thuis op de bank. Podcastst worden 
steeds populairder. Daadkracht-redacteur Irma 
den Hollander tipt twee interessante podcasts:

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: 
VAN BIG PUSH NAAR KLEINE STAPJES
In Ontwikkelingssamenwerking: van big push naar 
kleine stapjes, aflevering 10 van de podcastserie 
Tinbergen en de economie van morgen, praat Jan 
Tinbergen met oud-minister Jan Pronk en Nienke 
Oomes, hoofd internationale economie bij SEO, 
over ontwikkelingssamenwerking. De huidige 
aanpak is vooral publiek-privaat. Een goede zaak, 
aldus Oomes, maar Pronk heeft daar de nodige 
vraagtekens bij.

www.bnr.nl/podcast/tinbergen-en-de- 
economie-van-morgen/10402836/
10-ontwikkelingssamenwerking-van- 
big-push-naar-kleine-stapjes

VOEDSELZEKERHEID VOOR AFRIKA
De vraag naar voedsel blijft stijgen, maar nu al 
blijft de voedselopbrengst in Afrika achter bij 
de vraag. Wat is de oplossing? De Nigeriaanse 
Patience Koku van Replenish Farms ziet een snelle 
technologische revolutie als de enige oplossing 
om tot efficiënte massaproductie te komen. De 
Zuid-Afrikaanse onderzoeker Zayaan Khan pleit 
juist voor kleine, lokale, circulaire productieketens. 
Journalist en bioloog Hidde Boersma en directeur 
van de Food Hub Joris Lohman zoeken naar over-
eenkomsten in de ideeën van Khan en Koku.

www.stitcher.com/show/banking-for-food/ 
episode/voedselzekerheid-voor-afrika- 
66944222

KINDERARBEID STIJGT DOOR  
CORONAPANDEMIE
Voor miljoenen kinderen betekent de coronapan-
demie het einde van hun schooljaren. Doordat 
scholen gesloten zijn of omdat de kinderen 
simpelweg geen 
laptop hebben 
om online lessen 
te volgen, gaan 
wereldwijd mil-
joenen kinderen 
aan het werk, 
dat concluderen 
UNICEF en ILO 
in een onderzoek. Hoe dat eruit ziet? Niet meer 
naar school, maar mee met je vader de mijn in, 
helpen in de timmerwerkplaats of meehelpen in 
de steenfabriek.

www.bit.ly/3m6uOgX

Tip gegeven door: Jesse Westerbeke, redactielid 
Daadkracht

Bedrijven als Mountain Lion-rijstfabriek in Sierra Leone hebben 
groeifinanciering nodig. Want er zijn genoeg kansen om te groeien. 
En groei betekent méér voedingsmiddelen voor de eigen bevolking, 
méér banen en méér boeren die kunnen bouwen op een betrouw-
baar afzetkanaal. 

Lokale financiële instellingen zijn vaak niet geïnteresseerd in bedrij-
ven als Mountain Lion. Ofwel ze richten zich alleen op de hele grote 
(internationale) ondernemingen in het land, en vinden Mountain 
Lion te klein. Ofwel ze zijn gespecialiseerd in microkrediet en vin-
den Mountain Lion dus veel te groot. 

Fair Factory Development Fund voorziet in deze lacune met groei-
kapitaal en wordt dus mede-aandeelhouder, naast de ondernemer. 
Met risicodragend vermogen, deelname in het bestuur en met 
het partnership met Woord en Daad komt het bedrijf vele malen 
steviger te staan. Zo willen we ontwikkelingslanden helpen om een 
eigen voedingsmiddelensector op te bouwen. 

Fair Factory Development Fund zoekt nog nieuwe participanten om 
de verschillende investeringsmogelijkheden te realiseren. Zo zijn 
we bezig met zuivel in Kenia, gedroogd fruit in Mali, cacao in de 
Filipijnen en vleesvervangers in India.

Doet u mee? Al zestien investeerders gingen u voor. Zoals de heer 
G.W. Sloof van Talenting Investments B.V.: ‘Wij investeren graag in 

Fair Factories via het Fair Factory Development Fund omdat het 
een ‘all inclusive’ concept is met blijvende impact, waarbij er een 
reële verwachting is dat het bedrag nogmaals geïnvesteerd kan 
worden. Zo kan geld zijn goede werk doen.’

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Arjen Bulk 
(a.bulk@woordendaad.nl, +31 6 30453160) of Roeland van Ever-
dingen (r.vaneverdingen@woordendaad.nl, +31 6 12961049).

COVID-19 AND CHILD LABOUR: A TIME OF CRISIS, A TIME TO ACT Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad 
voor betrokken ondernemers. Het verschijnt in april, 
september en december. Daadkracht wordt verspreid 
onder betrokken ondernemers en belangstellenden. 

WERELDDAG 2021:  
DE KRACHT VAN VERBINDING

30 januari 2021: noteer deze datum alvast in uw agenda. Net als 
voorgaande jaren organiseert Woord en Daad de Werelddag, maar 
in tegenstelling tot voorgaande jaren is het dit jaar een volledig 
online event. Tijdens de live-uitzending staat ons werk in Colombia 
centraal. Samen met partnerorganisatie Conviventia zetten we ons 
in zodat kinderen ook in deze tijd (thuis) les krijgen, jongeren een 
vakopleiding volgen en ze na hun opleiding ondersteund worden bij 
het starten van een eigen onderneming of het vinden van een baan. 
Hoe we dat doen? Kijk D.V. zaterdag 30 januari 2021 live mee!

www.woordendaad.nl/werelddag

ONLINE EVENT
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