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VISIE 
Op het platteland van Rivercess/Liberia biedt landbouw aan de lokale bevolking de mogelijkheid 
inkomen te verwerven en daarmee een eind te maken aan honger en armoede De regio beschikt 
over voldoende goede landbouwgronden. Echter, de lokale, veelal ongeschoolde, bevolking mist  
kennis van moderne landbouwpraktijken. 
Met die kennis en daaraan gekoppeld ketenontwikkeling kunnen boeren overschakelen van 
'subsistance farming' naar 'commercial farming’, van ‘agriculture’ naar ‘agribusiness.’ 1 
Commerciele landbouw, ook kleunschalig, biedt zowel economisch als sociaal perspectief aan 
vrouwen en jongeren in de regio: 
 

- inkomen 
- trots 
- waardering en 
- zelfrespect. 

 

MISSIE 

Overdracht van kennis bevordert productiviteit, kwaliteit en ondernemerschap van kleinschalige 
agrarische bedrijven. Dat leidt tot verhoging van inkomen,  zorgt voor voedselzekerheid en 
aanvullend inkomen voor betaling van schoolgeld en medische voorzieningen. Daarnaast geven 
landbouwontwikkeling en daaraan gerelateerde activiteiten, een impuls aan de groei van de 
regionale economie. 
 

DOELSTELLING 

In de statuten van onze stichting, opgericht in 2011, werd de volgende doelstelling vastgelegd: 'het 
verbeteren van de economische positie van de inwoners van Rivercess/Liberia door het 
ontwikkelen en bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in de landbouw. 
 
Met de huidige kennis en negen jaar ervaring is de doelstelling aangescherpt: 
het vergroten van inkomsten voor inwoners van Rivercess door het bevorderen van productiviteit, 
ondernemerschap en werkgelegenheid in kleinschalige landbouw en veeteelt. Alle inspanningen 
zijn gericht op zelfredzaamheid en verzelfstandiging van projecten en kennisoverdracht aan lokale 
partijen voor einde 2027. 
 
 
 
 
 

 
1The shift from agriculture to agribusiness contributes to the following: 

- Is seen as modern employment vs subsistence occupation 
- Creates jobs and raises income 
- Triggers growth in other sectors 
- Expands domestic markets 
- Improves food security 
- Reduces rural-urban migrations 

Bron: 3 ADI 
 



WERKWIJZE 

Sinds de oprichting van de Stichting in 2011 zijn de volgende projecten gerealiseerd: 
 
- het faciliteren van landbewerking door de bouw en inrichting van een      
gereedschapsbibliotheek met eenvoudige landbouwwerktuigen 

 
- ketenontwikkeling: aanschaf van truck voor transport van        landbouwprodukten, organisatie 

van inkoop, opslag, distributie en verkoop.  Zonder deze schakels is commercial farming 
onmogelijk in de verafgelegen en geisoleerde regio Rivercess. 
 

 - kennisoverdracht van moderne landbouwpraktijken door lokale trainers met focus op verhoging 
van productiviteit en kwaliteit van cassaveteelt en daaraan gekoppeld wisselteelt 

 
-  aanleg en inrichting van een uitgebreid proefstation waar boeren kennis kunnen maken met 

moderne landbouwpraktijken: grondbewerking, bemesting, wisselteelt etc. 
 
- de bouw en inrichting van een kippenboerderij waar boerinnen uit de regio kennis kunnen maken 

met de praktijk van profijtelijke exploitatie van leghennen en vleeskippen. 
 
- het bouwen en onderhouden van relaties met lokale kenniscentra zoals het Grand Bassa 

Community College en BRAC alsmede communityleiders en regionale afdeling van Ministerie 
van Landbouw in Rivercess 

 
- het afbouwen van een trainingscentrum waar boeren/boerinnen uit de regio 
  getraind en trainers gehuisvest kunnen worden 
 
-  het opbouwen van netwerk met adviseurs, kennisinstituten, zowel in Liberia    als in Nederland 
 
 
 

AMBITIES 

De komende 5 jaren ligt de focus van onze inspanningen op geleidelijke verzelfstandiging van 
kennisoverdracht en daaraan verbonden projecten, aan lokale partijen.  Ingezet zal worden op 
nauwe samenwerking met aanwezige kennisinstituten zoals BRAC en de landbouwschool in 
Buchanan ( GBCC) waarbij bestaande succesvolle boeren /boerinnen een voortrekkersrol en 
voorbeeldfunctie krijgen binnen hun eigen community. Zij zullen daarbij ondersteund worden door 
studenten. 
 

MIDDELEN 

De financiële middelen die nodig zijn om onze projecten te realiseren en onze activiteiten te 
bekostigen verwerven we door het indienen van aanvragen bij diverse fondsen en instanties. 
Daarnaast hebben we vele donateurs die jaarlijks een vast bedrag doneren. De meeste donateurs 
stellen er geen prijs op dat ze met hun naam worden vermeld op onze website of in de begroting. 
Vandaar dat de inkomsten in de begroting niet verder gespecificeerd zijn. Veel fondsen schenken 
eenmalig een bedrag dat is geoormerkt voor een bepaald project, bijvoorbeeld de bouw van een 
trainingscentrum of de aanschaf van een transportmiddel. Bij het opstellen van de begroting zijn 
deze fondsen dan nog niet bekend. Het bedrag van € 50.000,- is het bedrag dat de afgelopen 
jaren gemiddeld aan inkomsten werd ontvangen. 
 
 

 
BELONINGSBELEID 
Beloningsbeleid is er niet. Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden.  



PLANNING PROJECTEN / INVESTERINGEN 2020-2025 
 
2020 
 

- het afbouwen van het trainingscenter 
 

- het opstellen van een meerjarenplan t.b.v. het organiseren van kennis en training in 
intensieve  land – en tuinbouw alsmede veeteelt ( kippenhouderij) 

 
- het starten met opzet van een gari-werkplaats in Timbo, het trainen van lokale operators, 

samen met het comite van lokale boeren/boerinnen inclusief overdracht kennis van 
bedrijfsvoering. 
 

- verdere professionalisering van exploitatie kippenboerderij inclusief de productie van 
kippenvoer en het contracteren van telers voor benodigde ingredienten 
 

2021-2025 
 

- proefboerderij en kippenhouderij in optimale conditie brengen, gereed maken voor 
overdracht aan lokale ondernemers. 

- zoeken en borgen van lokaal management. 
- Opzet stepping stones (ondersteunen lokale initiatieven) gericht op duurzame verbetering 

van de economische zelfstandigheid. 
- Deskundigheidsbevordering lokale boeren en boerinnen 

 
 

Alle projecten dienen dusdanig te worden opgezet dat : 
 

a. kennis en kennisoverdracht geborgd wordt 
 

b. projecten op redelijke termijn maar maximaal binnen 5 jaar zelfvoorzienend zijn en 
voldoende winst genereren om alle trainingskosten te dragen en middelen kunnen 
reserveren voor investering/continuïteit 

c. alle projecten er binnen 5 jaar overgedragen kunnen worden aan bij voorkeur 
(samenwerkings) van lokale ondernemers of gemeenschappen 
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