STEPPING
S T O N E
LIBERIA

MET LANDBOUW EEN
EINDE MAKEN AAN
HONGER EN ARMOEDE
IN LIBERIA

Waar is Stepping Stone Liberia
(SSL) werkzaam ?
Ons team werkt in de ver afgelegen en geisoleerde
provincie Rivercess, Liberia / West-Afrika. Daar is
traditionele landbouw de enige bron van overleven.
Boeren, of liever gezegd boerinnen, want zij doen het
fijne werk, zijn meestal nooit naar school geweest en
hebben geen kennis van moderne landbouwpraktijken. Hun agrarische activiteiten leveren dan ook amper voldoende op voor eigen voedselzekerheid. laat
staan voor aanvullende inkomen t.b.v. schoolgeld of
medische zorg.

Hoe maken we een
einde aan
honger en armoede?
•
•
•

Door te investeren in:
overdracht van
agrarische kennis;
het beschikbaar stellen
van goed gereedschap;
ketenontwikkeling.

Wat hebben boerinnen en jongeren nodig?
Elke boerin of gemeenschap van boerinnen beschikt
wel over voldoende en geschikte landbouwgrond. En
man/vrouwkracht is er in overvloed. Het ontbreekt
alleen maar aan één factor om de productiviteit en
kwaliteit van oogsten te verhogen en daarmee inkomen te vergroten

kennis van moderne landbouwpraktijken.

Met die kennis kunnen boerinnen de slag maken naar
kleinschalig commercieel ondernemen. En krijgen
jongeren een toekomst in hun eigen regio.

Kennis
Liberiaanse trainers scholen de boerinnen in het toepassen van moderne landbouwpraktijken. Ze reizen
op motorfietsen de dorpen af om training te geven
in het gebruik van teeltmateriaal, in planttechnieken,
wisselteelt, grondbewerking, bemesting en irrigatie,
alsmede het aanmaken van compost.
En omdat ook, en zeker in Afrika, geldt: ‘zien doet
geloven’ zijn er meerdere proefvelden aangelegd waar
de boerinnen met eigen ogen kunnen zien wat moderne landbouwpraktijken opleveren.

Gereedschapsbibliotheek
‘Goed gereedschap is het
halve werk’.
Vandaar dat we naast kennis
ook goed handgereedschap
ter beschikking stellen. Onze
‘bieb’ leent tegen een geringe
vergoeding landbouwgereedschap uit.

Ketenontwikkeling
De geisoleerde ligging van Rivercess maakt transport
en verkoop van landbouwproducten onmogelijk. Er
zijn nauwelijks verharde wegen en evenmin middelen
van transport. Bovendien zijn landbouwproducten bij
Afrikaanse temperaturen en gebrek aan koeling zeer
gevoelig voor bederf.
Betrouwbaar transport is dan ook voor de lokale boerinnen van levensbelang. Ketenontwikkeling, het op
elkaar afstemmen en organiseren van inkoop, transport en verkoop, is de sleutel tot commercieel succes.
Zonder transport en verkoop geen inkomsten.

Vandaar dat wij voorzien hebben in de opzet
en organisatie van een groothandel
die beschikt over aangepaste
vervoermiddelen en ‘n lokale
verkooporganisatie.

Resultaat
Voedselzekerheid
Hele dorpsgemeenschappen volgen ons traininsprogramma en plukken nu de vruchten van de training.
Zij hebben zelf voldoende te eten door verviervoudiging van de cassave-oogst.
Daarmee kunnen de boerenfamilies hun jaarlijks inkomen ruimschoots verdubbelen en worden de boerinnen zelfredzaam. Zij kunnen voor hun kinderen
schoolgeld betalen en hun families krijgen toegang tot
gezondheidszorg.

Werkgelegenheid
Jongeren behoeven niet langer het platteland te verlaten op zoek naar (niet bestaande) werkgelegenheid
in de stad maar kunnen aan het werk in de landbouw.
Zij kunnen meebouwen aan de groei van hun eigen
gemeenschap. Landbouw is niet langer de optie voor
‘bij gebrek aan beter’ maar biedt een reëel en veelbelovend toekomstperspectief.

Hoe kunt u ons helpen
Eenmalig doneren
U kunt eenmalig doneren en een bedrag naar eigen
keuze overmaken op naam van
Stichting Stepping Stone Liberia
IBAN nummer: NL 44 RABO 0160 7316 58

Periodiek schenken
Mocht u ons over een periode van 5 jaar willen steunen dan is het fiscaal zeer aantrekkelijk om ‘periodiek
te schenken’.
De fiscus betaalt dan namelijk tot 52 procent mee aan
uw hulp zonder dat daarbij een minimum geldt. Zo
kunt u dus voor hetzelfde geld de werking van uw
hulp bijna verdubbelen
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Wilt u met uw gezin, familie, vrienden, buren, school, club, vereniging of
kerk gezamenlijk een actie ontwikkelen, neem dan even contact op via
info@steppingstoneliberia.org.

www. steppingstoneliberia.org

info@ steppingstoneliberia.org
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