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HOOG WATER
EN DROOGTE

(Leef)klimaat
Klimaatverandering is in onze tijd een veel besproken onderwerp. Stijging van de temperatuur
door uitstoot van broeikasgassen, smeltende
ijskappen en overstromingen zijn verwachte
gevolgen van de klimaatveranderingen.

EFFECTEN OP DE OOGST IN OEGANDA
Door: Rudolf Mulderij (eindredacteur)

INHOUD

Het water in het Victoriameer staat al twee jaar hoog. Het eiland
bij de bron van de Nijl staat onder water. Ongebruikelijk, en het
water stond eerst nog hoger. In het noordoosten van Oeganda is
de situatie omgekeerd. Het afgelopen regenseizoen viel er te weinig neerslag, waardoor oogsten mislukten.

‘Klimaatverandering
raakt wereldwijd
armsten het hardst’
PAGINA 2

Volgens de gidsen bij het Victoriameer en de boeren
in het noordoosten is klimaatverandering de oorzaak.
Voor sommige boeren breekt een onzekere tijd aan
met mogelijk een gebrek aan voedsel. Sommige boeren zaaiden hun akkers nog een keer in, in de hoop dat
de regenperiode die in september startte voldoende
regen zou geven. Anderen laten hun land braak liggen
en wachten tot februari.

God verandert onze
wanhoop in hoop
PAGINA 5

GEEN HONING, GEEN AFLOSSING
Dorcas Akullo woont in een dorp nabij Lira, in
Centraal-Oeganda. Haar honingoogst viel tegen.
In 2019 had ze nog een mooie oogst, waarmee ze
het schoolgeld voor haar kinderen kon betalen. Een
jaar later kon ze van de winst een stuk grond kopen,
waarop ze groenten verbouwt. Dit jaar duurde de
droge periode langer dan normaal, waardoor ze minder
honing oogstte. ‘Op dit moment heb ik geen honing en
daardoor geen geld om de bijenkasten te onderhouden of mijn lening af te lossen.’

Zorg voor het
klimaat
als handelsmerk
PAGINA 6

KLIMAATVERANDERING

BOMEN PLANTEN
Woord en Daad werkt samen met lokale partners aan
een duurzame honingsector in Oeganda. We trainen
imkers zoals Dorcas waardoor de kwaliteit van de

Dorcas Akullo met haar dochter.

Naast het klimaat als weerstoestand kennen we
ook het leefklimaat. Dit zijn de omstandigheden
waarin we leven. Het zal u duidelijk zijn dat er op
de wereld veel verschil is in de kwaliteit hiervan.
Woord en Daad zet zich in voor klimaatverandering. Let wel, de verandering van leefklimaat.
Een verandering waardoor kinderen, jongeren
en volwassenen perspectief krijgen. Leefklimaat
en klimaat hangen sterk met elkaar samen. De
weerextremen als gevolg van klimaatverandering
raken de armsten extra hard. We zien de gevolgen in onze projecten en dat motiveert ons om
mensen te ondersteunen hiermee om te gaan.
En het motiveert mij om hier in Nederland na te
denken over welke gevolgen mijn gedrag heeft
voor mijn naaste ver weg. Hoe kan ik een goed
rentmeester zijn? Alleen zo bieden we nog meer
mensen een waardig bestaan. Daar en hier zijn
twee kanten van dezelfde medaille.

honing stijgt en we stimuleren boeren en imkers om
fruitbomen te planten.
Mathias Abokalam is boer en imker even buiten het
dorp Abim. De afgelopen jaren breidde hij zijn boomgaard fors uit. Als alle bomen volgroeid zijn, oogst hij
onder andere sinaasappels, koffiebonen en mango’s.
De schaduw beschermt lagere gewassen tegen de
brandende zon. En de bijen profiteren van de bloesem,
wat goede honing oplevert.
Meer weten?
Kijk op www.woordendaad.nl/busybees

Arjen Bulk | Sr. Accountmanager
Bedrijven, Vermogensfondsen en Investeerders
06 30 45 31 60 / a.bulk@woordendaad.nl

www.woordendaad.nl/ondernemers
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THEMA:

KLIMAATVERANDERING

ANTONIE TREUREN:

‘KLIMAATVERANDERING
RAAKT WERELDWIJD
ARMSTEN HET HARDST’
Door: Marlies Moret (hoofdredacteur)

Het is een specifiek
beleidsthema binnen Woord
en Daad: weerbaarheid
tegen de gevolgen van
klimaatverandering. Antonie
Treuren houdt zich binnen
Woord en Daad bezig
met dit onderwerp. In dit
interview vertelt hij waarom
klimaatverandering in ons werk
zo’n belangrijk onderwerp
is: ‘Klimaatverandering heeft
direct gevolgen voor het
levensonderhoud van de
allerarmsten’.
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Antonie werkt als programmaleider van Inclusieve Agribusiness bij Woord en Daad. Hij vertelt erover: ‘Binnen dat programma werken we in negen landen in de sectoren landbouw,
veeteelt en visserij. Daarbij proberen een omgeving te creëren
voor kleinschalige boeren waarin hun ondernemerschap meer
tot zijn recht komt. We kijken naar elke stap: van ‘het land’ (of:
de zee) naar ‘de klant’. Het perspectief van boeren verandert
op het moment dat de omgeving hen in staat stelt meer tot
bloei te komen.’
WELKE ROL SPEELT KLIMAATVERANDERING IN JOUW
WERK?
‘Binnen agrarische bedrijfsontwikkeling werken we dagelijks
met de schepping. Mensen in deze sectoren werken dichtbij
de natuur. Als er veranderingen plaatsvinden in het klimaat,
staan zij vooraan om de gevolgen te ondervinden. Het kan hét
verschil uitmaken bij de vraag of je oogst wel of niet lukt, of je
land door erosie aangetast wordt, of de kennis die je hebt nog
wel toepasbaar is, enzovoort. Op dat moment heeft klimaatverandering dus direct effect op hun levensonderhoud.’
KUN JE IETS ZEGGEN OVER HOE DIT ONDERWERP BIJ
WOORD EN DAAD IN BEELD IS GEKOMEN?
‘Klimaatverandering raakt, waar ook ter wereld, de allerarmsten het hardst. Binnen onze programma’s zien we hoe
groot de invloed ervan juist op hun leven is. Daarnaast is

het klimaat in de landen waar wij werken minder gematigd
dan wij het kennen. We zien ook dat alles invloed op elkaar
heeft. De gevolgen van klimaatverandering werken in al onze
programma’s door: van duurzaam water tot werk en opleiding,
van agrarische bedrijfsontwikkeling tot onderwijs.’
WAAROM IS HET BELANGRIJK MET ANDERE PARTIJEN
SAMEN TE WERKEN?
‘Om het heel concreet te maken: je kunt niet de droogte in
Burkina Faso onderzoeken en aanpakken, door je alleen op

‘Als Hij, de schepping
overziende, zei dat het
goed was - wie zijn wij
dan om er zonder zorg
mee om te gaan?’
Burkina Faso te richten. Klimaatverandering is een onderwerp
dat wereldwijd opgepakt moet worden, met heel veel betrokken en verantwoordelijke partijen. Met andere woorden: door
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Weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering
Psalm 24 leert ons: ‘De aarde is des Heeren, in haar volheid,
de wereld, en die daarin wonen.’ De schepping zucht. In de
landen waar we werken, zien we droogte, overstromingen en
stormen toenemen. De Bijbelse notie van rentmeesterschap
geldt, hier en daar, meer dan ooit.
Onze drie pijlers:
•
Weerbaarheid van mensen in kwetsbare landen
vergroten
•
Inzetten voor (goed) klimaatbeleid
•
Bewustwording van de aardse grenzen
Bekijk het filmpje en lees meer over ons beleidsthema op
woordendaad.nl/klimaatweerbaarheid.

Filipijnen: stormen en toenemende moessonregens
 UNT U ZICHZELF VOORSTELLEN?
K
‘Ik ben Hector Arana en ik ben directeur bij AMG Filipijnen.
AMG Filipijnen is de partnerorganisatie van Woord en Daad
voor onder andere het sponsorprogramma.’
WAT ZIET U IN UW WERK VAN DE GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING?
‘De Filipijnen hebben jaarlijks met meer dan twintig tyfoons te
maken. De laatste tijd worden ze steeds sterker. Moessonregens zijn heftiger en dat veroorzaakt overstromingen en aardverschuivingen. Zelfs de hoger gelegen gebieden hebben er nu
mee te maken. Mensen zijn tegenwoordig beter voorbereid,
maar er zijn nog steeds veel mensen die geen toegang hebben
tot de vangnetten die hen kunnen helpen bij een ramp.’

OP WELKE MANIER KUNNEN MENSEN ZICH IN UW
LAND AANPASSEN AAN DE
VERANDERENDE SITUATIE?
‘We geven trainingen over aanpassing aan klimaatverandering
en alternatieve mogelijkheden
voor levensonderhoud. Een
voorbeeld: in Giporlos, Eastern
Samar, plantten we mangroven in kustgebieden en moedigden we de gemeenschappen
aan om zelf ook bomen te planten. Natuurlijk staan we klaar
om mensen te ondersteunen na een ramp. Maar we willen
mensen ook helpen zich te beschermen tegen toekomstige
rampen. Bijvoorbeeld door hun woningen aan te passen.’

te werken aan systeemverandering. Samen met al die partijen
in het systeem kun je je richten op het verder helpen voorkomen van klimaatverandering. Of je kunt mensen leren zich aan
hun veranderende leefomgeving aan te passen.’
WAT KAN WOORD EN DAAD DAAR PRECIES IN
BETEKENEN?
‘We trainen betrokkenen en geven toegang tot bepaalde
middelen zoals irrigatiesystemen. Dat kan een groot verschil
maken. Mensen in Nederland denken soms: hoe kan het dat
mensen gaan wonen op plekken waar het leven zo moeilijk
voor hen is? Waarom woon je vlak langs een rivier, die jaarlijks
overstroomt, met alle gevaren van dien? Het antwoord is:
dat is hun thuis. En de meest kwetsbaren wonen vaak op die
plekken waar ze de meeste risico’s lopen. Dan is het dus van
belang om hen te helpen met deze risico’s om te gaan.’
HOE DENK JE DAT WE VANUIT DE BIJBEL NAAR DIT
ONDERWERP ZOUDEN MOGEN KIJKEN?
‘Feiten en meningen lopen in de hele klimaatdiscussie vaak
door elkaar en soms worden meningen als feiten gepresenteerd. Voor ons staat voorop dat God de Schepper is en ons
heeft opgeroepen goed voor Zijn schepping te zorgen. Als Hij,
de schepping overziende, zei dat het goed was – wie zijn wij
dan om er zonder zorg mee om te gaan?’

KLIMAATVERANDERING

Sierra Leone: Intense hitte en grillige neerslagpatronen
KUNT U ZICHZELF VOORSTELLEN?
‘Mijn naam is Donald Smart. Ik ben directeur van Mountain
Lion Agriculture in Sierra Leone, een rijstverwerkingsbedrijf dat duizenden kleine boeren steunt bij het verbouwen
van rijst. We kopen hun oogst en verwerken deze in onze
fabriek.’
WAT ZIET U IN UW WERK VAN DE GEVOLGEN VAN
KLIMAATVERANDERING?
‘Als gevolg van klimaatverandering hebben we te maken
met onregelmatige en grillige neerslagpatronen. We hebben regen in het droge seizoen en overvloedige regenval in
maanden waarin we dat niet verwachten. Daardoor hebben
we te maken met overstromingen. Tijdens het droge seizoen
ervaren we intense hitte, wat acute watertekorten oplevert.
Rivieren drogen gemakkelijk op en dit heeft invloed op onze
opbrengsten. We hebben soms zeer slechte jaren.’

OP WELKE MANIER KUNNEN MENSEN ZICH IN UW
LAND AANPASSEN AAN DE VERANDERENDE SITUATIE?
‘We zullen moeten proberen meer controle te krijgen. We
werken bijvoorbeeld samen met lokale autoriteiten om de
zogenaamde ‘wildfires’ bij wet te verbieden, waarbij mensen
hun akkers in brand steken om op de vruchtbare as opnieuw
gras te verbouwen voor hun vee. Ook passen we onze bestaande landbouwkalenders aan. Als we de oude kalenders
zouden volgen, zou dat leiden
tot een lagere oogst of zelfs
totale misoogst. Verder trainen
we, samen met lokale boeren,
andere boeren bij het omgaan
met onze veranderende leefomgeving.’
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TOEN VIELEN DE
REGENS REGELMATIG…
‘Toen ik tiener was begon het regenseizoen elk jaar op 15
mei. Dan konden de boeren zaaien. Tot oktober viel de regen
regelmatig, zonder schade aan te richten. De gewassen
groeiden goed en de oogst was groot. Na het regenseizoen
stond er tot april water in de rivier. In het droge seizoen
konden we gewassen verbouwen dankzij het rivierwater.
Maar tegenwoordig valt er veel minder regen. Het afgelopen
regenseizoen begon in augustus en stopte in oktober. De regen
is intensiever, waardoor overstromingen ontstaan. De oogsten
vallen tegen en in het droge seizoen is er geen water meer. Al
in januari stond de rivier droog. Ook was het in januari veel
warmer dan normaal.’
Boer Yacouba Zoungrana (51 jaar) Mako in Noord-Burkina Faso
zag in zijn leven het klimaat veranderen. ‘Klimaatverandering
is een urgent probleem. We lijden erg onder de gevolgen van
klimaatverandering op onze gemeenschap.’
Woord en Daad werkt samen met een groot netwerk van lokale
partners aan weerbaarheid tegen klimaatverandering in de
Sahel-regio.
Meer informatie: www.woordendaad.nl/projecten/benkadi
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IN GESPREK MET...
NICOLINE SCHUITEMAKER,
DIRECTIELID SCHUITEMAKER
VIS EN HORECA
Door: Hannah Neele (redacteur)

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.

Schuitemaker Vis uit Katwijk, een familiebedrijf met
verschillende viswinkels en -restaurants, is al jarenlang
betrokken bij het werk van Woord en Daad. Via de
RegioOndernemers Duin- en Bollenstreek, maar ook
door het sponsoren van zes kinderen uit het sponsorprogramma. ‘Dat laatste was een initiatief van werknemers
van onze eerste viseetgelegenheid. Het geld uit de fooienpot werd daarvoor gebruikt. De locatie bestaat niet
meer, maar ons bedrijf sponsort die kinderen nog steeds,’
vertelt Nicoline Schuitemaker.

De sector heeft ook te maken met de komst van windmolenparken op zee. Daardoor neemt kostbare visserijgrond af, legt Schuitemaker uit. ‘Deze parken maken het
voor vissers onmogelijk om te vissen. Binnen onze sector
is daarover veel boosheid, omdat de vissers niet op tijd
bij deze plannen betrokken zijn.’
KWEEKVIS OF WILDE VIS
Een lastig dilemma, beaamt Schuitemaker, als ze de
volgende keuze voorgelegd krijgt: Als de Nederlander
mag kiezen, welke keuze ziet u dan het liefst gemaakt
worden: dagelijks een stukje kweekvis of eens per week
een wild gevangen vis? Na een korte aarzeling: ‘Dan ga ik
voor de tweede optie’. Toch overweegt Schuitemaker ook
de eerste optie van het dilemma: ‘Als het goede kweekvis
is, dan ga ik voor een stukje per dag. Ik eet zelf nooit
panga of tilapia, maar een plakje van onze ambachtelijk
gerookte zalm sla ik niet af. Ben je consument en ben

KLIMAATVERANDERING

GOD VERANDERT ONZE
WANHOOP IN HOOP
Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 Hoe
lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij
Uw aangezicht voor mij verbergen? 3 Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag?
Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? 4 Aanschouw, verhoor mij, HEERE, mijn God; verlicht mijn ogen,
opdat ik in den dood niet ontslape; 5 Opdat niet mijn vijand
zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. 6 Maar ik vertrouw op Uw
goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; 7
ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft.
1

Wat is het mooi dat deze Psalm in
de Bijbel staat! Psalm 13 is een gebed van David, waarin we mogen
zien dat hij een intieme relatie had
met God. In dit gebed is David heel
open en hij verbergt niets; hij stort
zijn ziel uit voor God.

Namens het bedrijf was Schuitemaker betrokken bij
de RegioOndernemers Duin- en Bollenstreek. Toen ze
daarmee stopte en aangaf nog wel zijdelings betrokken
te willen blijven, ontstond binnen de RegioOndernemers het initiatief voor een vrouwenzangavond in de
Nieuwe Kerk van Katwijk. Een vrouwelijk equivalent van
de bekende Katwijkse mannenzang. ‘Ik ben aangehaakt
bij dat initiatief. Er is zelfs een stichting voor opgericht.
Helaas hebben we nog geen avond kunnen beleggen omdat de coronacrisis uitbrak. We wachten nu op een goed
moment om het alsnog door te laten gaan. De opbrengst
van deze avond is voor een Woord en Daad-project.’
UITDAGINGEN
De visserij kent verschillende uitdagingen, ook op het
gebied van klimaat. Schuitemaker: ‘Hoewel we zelf niet
vissen, merken we de gevolgen van de opwarming van
de aarde. Vissen die normaal dichtbij in de Noordzee
werden gevangen, zijn nu verder in het noorden te
vinden omdat de zee daar kouder is.’ Schuitemaker Vis
probeert duurzaamheid binnen het bedrijf te bevorderen.
Door certificeringen, maar ook door zoveel mogelijk vis
dichtbij in te kopen. ‘Lokale en seizoensvis verkopen we
het liefst. De vis die op dit moment in zee beschikbaar is,
ligt bij ons in de schappen.’

BEZINNING

De woorden ‘Hoe lang?’ worden in
de verzen 2 en 3 vier keer herhaald.
Dat geeft uitdrukking aan Davids
wanhoop. Dit gevoel van David
is ons niet vreemd. Ons kan het
gevoel soms bekruipen dat God
ons vergeten is, dat Hij ons in de
handen van slechte mensen heeft
achtergelaten. Denken wij soms
niet dat God ongevoelig is voor
onze zorgen, voor ons verdriet?
je niet zo thuis in alle keurmerken? Gebruik je boerenverstand. Hoe ziet de vis eruit, waar komt het vandaan?
Koop pure producten, het liefst in een viswinkel waar de
medewerker je daadwerkelijk kan vertellen waar je visje
vandaan komt.’
KLIMAATDOELSTELLINGEN
Over de stelling Onze sector is voorbereid op de klimaatdoelstellingen van de overheid denkt Schuitemaker even
na. Dan zegt ze: ‘De visserij had eerst te maken met de
Brexit, dat nam een groot gedeelte van het bevisbare
water af. Toen kwamen de plannen voor de windmolenparken waar de visserij niet bij betrokken werd. Dat

‘Hoewel we zelf niet
vissen, merken we
de gevolgen van de
opwarming van de aarde’

Het ‘Hoe lang?’ veronderstelt
ook de vraag waarom de Heere
bepaalde moeilijke situaties laat
voortduren. De Bijbel zegt ons dat
de Heere hier meerdere redenen
voor heeft. In Jakobus 1 staat dat
God ons wil beproeven. Hij wil dat
Zijn kinderen Hem in alle omstandigheden roemen en dat zij volharden, ondanks alle tegenspoed.
In de verzen 4 en 5 zien we dat
David zijn hoop en vertrouwen
toch op God stelt, ondanks wat
hij in deze wereld meemaakt. God
heeft de macht om in te grijpen op
de momenten dat we het meest
wanhopig zijn. Daardoor mag
David in vers 6 zijn ogen richten
op Gods beloften van verlossing.
David is vervuld van vreugde en
laat een loflied horen.

Daarnaast mogen we al ons lijden
aan God toevertrouwen in gebed.
We mogen naar Hem onze diepste
gevoelens uiten, ook al schieten
woorden ons tekort. In het gezicht
van de schijnbare onmetelijkheid van onze nood wil God Zijn
woorden in onze gedachten
leggen (Klaagliederen 3:20-23). In
nederigheid mogen we in de tegenwoordigheid van onze hemelse
Vader komen. Hij verandert onze
wanhoop in hoop, Hij verandert
onze rouw in vreugde, onze
twijfels in overtuigingen en onze
angsten in zekerheid en vreugde.
Door Zijn genade zullen we aan
het einde van onze beproevingen
mogen zeggen: ‘Uit de benauwdheid heb ik den Heere aangeroepen; de Heere heeft mij verhoord,
stellende mij in de ruimte’ (Psalm
118:5).

Beatr ice Bangre
BEATRICE BANGRE IS DIRECTEUR VAN
HET BENKADI FINANCIAL SHARED

laatste is een uitvloeisel van de klimaatdoelstellingen
waar de visserij nog niet op is berekend.’ Het Nederlandse voedselpotentieel is hoog, merkt Schuitemaker
op. Zo wordt er veel langoustine gevangen die dan in
Den Oever ‘aangeland’ wordt, maar in Nederland staat
dit lokale product nauwelijks op de kaart. ‘Laten we beter
kijken naar wat we in huis hebben voor we het exporteren naar landen als Italië.’

Ik zie in deze Psalm verschillende
lessen. Ten eerste mogen wij onze
harten openen voor de Heere,
zodat we, net als David, in Zijn
tegenwoordigheid mogen zijn. Dat
is wat ook Psalm 62:9 ons leert:
‘Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een toevlucht’.

SERVICE CENTRE.
Het Benkadi-project is een strategisch partnerschap tussen organisaties uit het globale
Zuiden en Noorden, waarmee de inwoners van
Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali worden
betrokken bij de beleidsvorming en uitvoer
rond het omgaan met klimaatverandering in
hun land.
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BETROKKENHEID

Henk Schouten

ONDERNEMEN IN INDIA EN OEGANDA

ZORG VOOR HET KLIMAAT
ALS HANDELSMERK
Door: Jesse Westerbeke (redacteur) en Rudolf Mulderij (eindredacteur)

‘Klimaatverandering is net als
Covid-19. Het begint op één
plek, maar het werkt door op
andere plekken. Wat je doet
aan klimaatverandering, of dat
nu in Dordrecht of Kampala is,
heeft effect op ons allemaal!’,
aldus ondernemer Dickson
Biryomumaisho uit Oeganda. Ook
Henk Schouten van Schouten
Food stelt zich de vraag hoe we als
mens de planeet minder hoeven
te belasten. Beide ondernemers
zetten hun dromen om in
producten die de markt veroveren.
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Natuurlijk was het een commerciële keuze,’
zo stelt ondernemer Henk Schouten. ‘Maar
de overtuiging dat we met onze huidige
levensstijl een extra planeet nodig hebben
speelde ook mee. Onze vleesvervangers zijn
gemiddeld zes keer minder belastend voor
de planeet dan een stukje vlees.’
Schouten Food is een familiebedrijf dat in
1893 begon als bakkerij. Gaandeweg richtte
het bedrijf zich ook op het maken van
mengvoeders voor dieren en de internationale handel hierin. In 1990 zette Henk
Schouten met zijn bedrijf een hele andere
stap. Hij startte met de productie van vleesvervangers op basis van eiwitten en groeide
uit tot marktleider in dit segment met afzet
in vijftig landen.
EFFICIËNTER
Schouten, die ook geregeld gastcolleges
geeft, legt uit: ‘Wij eten vaak dieren op,
maar het is veel efficiënter om de grondstoffen waar dieren voedsel uit halen
rechtstreeks op te eten. Het landgebruik

en de CO2-uitstoot is veel minder groot.’
Als grondstoffen gebruikt het bedrijf zoveel
mogelijk lokale producten zoals soja, tarwe,
erwten en bonen. ‘Nu wil de consument

‘Ik ga voor wat
minder vlees
en wat meer
plantaardig - het
moet in balans zijn’
nog dat het op kip lijkt, maar we zetten in
op vleesvervangers die niet meer op vlees
lijken: dat is de toekomst’, aldus Schouten.
De ondernemer – zelf flexitariër – haast
zich te zeggen dat er niks mis is met het af

en toe eten van een stuk goed vlees. ‘De
veehouderij uitschakelen is niet verstandig.
Sommige gebieden zijn goed om vee te
houden, maar sommige gebieden ook niet.
We moeten zo efficiënt mogelijk omgaan
met ons land, en daar voldoende voedingsstoffen uit halen. Daarom ga ik voor wat
minder vlees en wat meer plantaardig – het
moet in balans zijn.’
KLEINE FABRIEKEN IN INDIA
De inzet voor duurzame ontwikkeling houdt
voor Schouten Food Group niet op bij het
verkopen van de eigen producten voor een
goede prijs. Naast minder transportbewegingen en betere verpakkingen richt het
bedrijf zich op het wereldwijd betaalbaar
aanbieden van een plantaardige keuze.
Het bedrijf ontwikkelt, in samenwerking
met Woord en Daad, een project in India
met lokale fabrieken. Woord en Daad zal,
samen met lokale partners, de sojaboeren
ondersteunen om hun opbrengst te optimaliseren. Schouten Food Group investeert
in het opstarten van kleine fabrieken waar
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Akullo Immaculate traint imkers om kwalitetishoning te leveren.

de soja verwerkt wordt tot tempeh. Het plan is om
over vijf jaar honderd van deze fabrieken in India
opgezet te hebben.
‘Ook zijn we begonnen met het opzetten van
scholen in India’, vertelt Henk Schouten enthousiast. We vinden het belangrijk dat kinderen en
jongeren een goede opleiding krijgen. De scholen
koppelen we aan onze units in India. Zo zorgen
we voor werkgelegenheid, scholing en betaalbare,
duurzame producten. Wat we als bedrijf verdienen,
kunnen we op deze manier ook weer delen met
anderen!’
IDEALISME
De ondernemer houdt zich de laatste periode
steeds meer bezig met het project in India. ‘Met de
jaren zie ik dat het idealisme in me sterker wordt.
Mijn boodschap wil ik overbrengen naar anderen.
We moeten de kost verdienen, de aarde goed
beheren en liefde delen, naar God en de mensen
om ons heen.’
Dat idealisme deelt ook Dickson Biryomumaisho
van het bedrijf World of Bees uit Oeganda. ‘Denk
wereldwijd, niet alleen in je eigen regio. Denk niet
alleen aan je onderneming, maar aan de mensheid.
Dat is hoe we de wereld iets mooier kunnen maken.’
NIET AFHANKELIJK VAN DONORS
Het Oegandese World of Bees, een social enterprise, bestaat sinds 2016 en verkoopt honing,
bijenwas en andere bijenproducten. Het bedrijf
wil bijenhouden betaalbaar en bereikbaar maken
voor iedereen. Er zijn veel afgelegen gebieden
in Oeganda. Als je zeshonderd kilometer buiten
de hoofdstad Kampala woont, is het lastig om
materialen voor het bijenhouden aan te schaffen.
World of Bees biedt imkers toegang tot kwaliteitsmateriaal en ondersteunt imkers om hun producten op de markten, die ook vaak ver weg zijn, te

KLIMAATVERANDERING

brengen. World of Bees doet dat door de honing in
de regio te verzamelen en vervolgens te verkopen
op de nationale en internationale markt.
‘Naast dat we imkers helpen en hen toegang tot
markten bieden, willen we ook vrouwen en jongeren via leningen een kans geven om een onderneming te starten,’ zo vertelt Biryomumaisho. ‘We
zijn daarnaast hard bezig met een handelstak die
omzet en winst genereert zodat we niet afhankelijk
blijven van donors’.
NOTENBOMEN PLANTEN
Het bedrijf ondervindt de gevolgen van klimaatverandering heel direct. Biryomumaisho: ‘De productie van honing daalt. Rivieren en bronnen drogen

‘Op de korte termijn
lijkt het alsof
duurzaamheid alleen
maar geld kost, maar
als je goed kijkt, zie je
dat het geld oplevert’

op. De bossen krimpen en er zijn meer droge
periodes. In tijden van droogte lopen de bomen en
planten niet uit. Zonder bloesem hebben de bijen
geen nectar, en dus geen voedsel en daarmee ook
geen honing. Dat heeft impact op ons!’
World of Bees vraagt daarom aan de imkers om
bomen te planten of bomen in hun omgeving te

beschermen. De sheaboom wordt bijvoorbeeld
vaak gekapt om houtskool te maken, maar is
ook een boom waarvan de vruchten verwerkt
kunnen worden tot sheaboter en de bloesem een
voedingsbron voor bijen is. ‘We willen boeren het
inzicht geven dat voordelen om honing te kunnen
blijven oogsten zwaarder wegen dan de eenmalige
winst van een boom kappen. We steunen gemeenschappen om bijenkasten te plaatsen bij deze
bossen en op die manier de bomen te beschermen. We hebben geleerd dat het niet werkt om
mensen te vragen bomen te beschermen als ze er
geen voordeel van hebben. Daarom stimuleren
we om fruit- en notenbomen te planten, zoals
macadamia en cashew,’ legt de Oegandees uit.

Naast de aanplant van bomen is het bedrijf ook
op andere thema’s bezig met duurzaamheid. Zo
gebruiken leden geen chemische bestrijdingsmiddelen en worden er zonnepanelen op een nieuwe
exporthub gelegd. En in de toekomst wil het
bedrijf nog meer stappen zetten. Biryomumaisho:
‘Op de korte termijn lijkt het alsof duurzaamheid
alleen maar geld kost, maar als je goed kijkt, zie je
dat het geld oplevert. Ik denk dat we meer kennis
onderling moeten uitwisselen om verdere stappen
te zetten in verduurzaming.’

KENNISUITWISSELING
Aandacht voor klimaat is voor het bedrijf dus
ook een kwestie van financieel overleven, vertelt Biryomumaisho. ‘Met een zakelijke insteek
wilden de leden steeds meer produceren. We
zagen bijvoorbeeld een imkerij groeien van 20
naar 50 bijenkasten. Als dan maar 30 bijenkasten gekoloniseerd werden, kregen
we de vraag: wat doe ik verkeerd? We
realiseerden ons dat het aantal bomen
rond de bijenhouderij te beperkt was.
Om te groeien moet een imker niet
alleen het aantal bijenkasten verhogen,
maar er moeten ook voldoende bomen,
planten en gewassen zijn waar de bijen
kunnen foerageren. Toen we samen
met Woord en Daad de Bee Champions introduceerden realiseerden we
ons dat de kolonisatie een uitdaging
is. Het grootste probleem was het
gebrek aan planten. Met meer planten
en bomen rond de bijenkast zagen
we de productie stijgen, ook van de
gekoloniseerde bijenkasten.’
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Online
PODCAST WERELDDELEN –
NIEUW SEIZOEN!
De Podcast Werelddelen is
gestart met het tweede seizoen.
Net als in het eerste seizoen
bespreken Jacoline de Kruijf en
Reinke Oorbeek verschillende
thema’s. Elke aflevering schuiven een collega van Woord en
Daad en een externe expert aan
in de studio. Met prikkelende
stellingen en prangende vragen
voelen Jacoline en Reinke hun
gasten aan de tand over onder
andere Sustainable Development
Goals van de Verenigde Naties en
beleidscoherentie. In de eerste aflevering zoeken ze een antwoord
op de vraag: De allerarmsten, hoe
en waar vind je ze?

D.V. 29 JANUARI 2022

www.woordendaad.nl/podcast

1 MILJOEN BOMEN PLANTEN IN OEGANDA: HOE EN
WAAROM?
Is het planten van 1 miljoen
bomen in Oeganda ambitieus
of realistisch? Arnout de Visser
vertelt over het hoe en waarom
van het aanplanten van bomen in
droge gebieden. En waarom heeft
Arnout ‘goud’ in handen? Deze en
andere vragen komen aan bod in
de Werelddelen Podcast.

Welkom op onze (online) Werelddag!

Zichtbare zegen

www.woordendaad.nl/podcast

Reis mee langs boeren over de hele wereld! Deze online Werelddag staat
helemaal in het teken van onze agri-projecten. Benieuwd naar vissers in Sri
Lanka of akkerbouwers in Benin? Schrijf de datum vast in je agenda. Ook
verwelkomen we een oud-sponsorkind!

HOE KLIMAATVERANDERING
EEN GEZICHT KRIJGT IN SUBSAHARA AFRIKA
Collega Renate Garvi-Bode
woonde jaren in Niger en zag daar
met eigen ogen de gevolgen van
verwoestijning en klimaatverandering. Ze deelt in deze Werelddelen Podcast waarom dat haar
nog iedere dag bezighoudt en hoe
zij zich daar voor in wil zetten. Als
achtjarige zong ze onderstaand
lied. Hoe kunnen wij omzien naar
anderen, hen weerbaar maken in
moeilijke tijden?

Handig om te weten: deze Werelddag vindt, net als afgelopen keer,
weer ’s avonds plaats. De tijden van zowel het kinderprogramma als
COLOFON
het hoofdprogramma staan op de website. Ook staat daar meer
informatie over de beschikbare plaatsen op locatie.

‘Reeds ziet men van verre komen |
Donk’re wolken samengepakt
Zie, de vluchtelingenstromen |
Uitgeput en sterk verzwakt
Laat mij zien hoe and’ren lijden |
Houd ons met hen bezig Heer.’
www.woordendaad.nl/podcast

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

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE:
WWW.WOORDENDAAD.NL/WERELDDAG

Uitgave
Stichting Woord en Daad
Postbus 560, 4200 AN
Gorinchem
Spijksedijk 16e, 4207 GN
Gorinchem
T 0183-611800
F 0183-611808
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