Prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, Emeritus-hoogleraar
duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan
Wageningen Universiteit

“Veredelingsbedrijven spelen een cruciale
rol in het oplossen van het wereldvoedselprobleem. Ik ben er namelijk van overtuigd dat
het huidige landbouwareaal groot genoeg is
om de hele wereld te voeden. De oplossing
is om boeren te helpen het maximale uit hun
grond te halen. De kennisoverdracht van Rijk
Zwaan in ontwikkelingslanden juich ik dan ook
van harte toe.”
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‘Meegroeien met
Rijk Zwaan’

In 1999 vierde Rijk Zwaan haar 75-jarig bestaan. Ter
gelegenheid van dit jubileum besloten we als directie
een donatie te doen aan een goed doel. Het bleek
een eye opener en het begin van de ‘commissie ontwikkelingssamenwerking’.
In overleg met (Oxfam) Novib
kozen we als goede doel voor
een
ontwikkelingsproject
in
Nicaragua. Ik heb dit project
vervolgens zelf bezocht in 2001,
in combinatie met andere bestaande projecten in Chili,
Bolivia en Guatemala. Het was
een echte ontdekkingsreis: in
die tijd had Rijk Zwaan nog nauwelijks commerciële activiteiten
in Zuid-Amerika. Bij terugkomst
besloten we als directie een
fonds te starten: we wilden onze
kennis op gebied van groenteteelt overdragen naar ontwikkelingsgebieden.
Inmiddels zijn we 12 jaar verder
en lopen er op 3 continenten
diverse Rijk Zwaan ontwikkelingsprojecten. En nog veel belangrijker: we hebben de eerste
projecten succesvol kunnen afsluiten. We hebben dus echt iets
bereikt, en juist daarom blijven
we op de zelfde voet doorgaan.
Dat betekent bijvoorbeeld dat
we de activiteiten van de commissie duidelijk scheiden van de
commerciële activiteiten van
Rijk Zwaan, ook al zijn we in landen als Chili en Guatemala nu
wel actief met eigen verkoopbedrijven.
Ook betrokkenheid vinden we
nog altijd heel belangrijk. Directe
betrokkenheid van de commis-

sieleden bij projecten, zodat
we met eigen ogen de resultaten kunnen zien en beoordelen. Maar ook betrokkenheid
van alle medewerkers van Rijk
Zwaan, waarvan we het belangrijk vinden dat ze onze doelstellingen en uitgangspunten onderschrijven. Daarom geven we dit
eenmalige magazine ‘Stap voor
stap vooruit’ uit. We wensen je
hiermee veel leesplezier.
Maarten Zwaan
December 2012
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Extern lid
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Vóór Rijk Zwaan werkte Heleen jarenlang voor
verschillende ontwikkelingsprojecten. Binnen
de commissie heeft ze een coördinerende
rol. Ook is ze betrokken bij Rijk Zwaan Afrisem.
“Ik vind ontwikkelingswerk erg inspirerend,
omdat ik tijdens mijn bezoeken met eigen
ogen de vooruitgang kan zien. Teler Claro
in Guatemala bijvoorbeeld vertelde me hoe
een groentekasje zijn leven en dat van zijn gezin enorm verbeterd heeft. Zijn glimlach van
oor tot oor kan ik me nog goed herinneren!”

Gerard gebruikt in de commissie zijn ruime
ervaring bij RZ Export in het overdragen van
teeltkennis. “De directe link naar de specialiteit van Rijk Zwaan vind ik heel belangrijk. Met
het telen van gezonde groenten, kan direct
of indirect een inkomen worden gerealiseerd.
Zelf denk ik nog regelmatig terug aan de officiële opening van de groentekas in Samrong,
in Cambodja. Het was een groot dansfestijn,
met voor alle kinderen een flesje limonade.”

Voordat Kees bij Rijk Zwaan kwam werken,
was hij 13 jaar lang ontwikkelingswerker in
West-Afrika. “Door deze ervaring kan ik de
consequenties van bepaalde acties overzien,
en richting geven aan de te kiezen strategie.
Het project in Guatemala is hier een mooi
voorbeeld van. Tuinders zijn hier niet alleen
geschoold; ze hebben ook een kas kunnen
bouwen en zijn daarna nog verder in hun activiteiten ondersteund. Dit geeft het project
‘een kop en een staart’.”

Anton heeft veel kennis van de LatijnsAmerikaanse taal en cultuur en al meer dan
20 jaar ervaring in ontwikkelingsprojecten
in deze regio. “In al die tijd heb ik nog maar
zelden een instantie ontmoet die én lange
termijn toezeggingen doet, én het daadwerkelijk belang van de hulpbehoevende voorop
zet. En dat ook nog in combinatie met een
structureel budget. Aprodes in Peru is één van
de projecten waar dit al duidelijk zijn vruchten
heeft afgeworpen.”

Michiel heeft al ruim 10 jaar ervaring met kleinschalige ontwikkelingsprojecten, met name
in Peru. “Wat ik belangrijk aan de commissie
ontwikkelingssamenwerking vind, is dat mensen de kans krijgen hun eigen talenten te ontwikkelen en daarmee zélf een toekomst op
te bouwen. Een mooi moment vond ik toen
Aprodes aangaf de commerciële prijs te kunnen en willen betalen voor paprikazaad van
Rijk Zwaan.”
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Het project in het Peruaanse Cuzco is nog relatief jong, maar desondanks ligt er al
een duidelijke toekomstvisie. Waar het nu vooral nog gaat om het verbeteren van
voedingspatronen, zijn er namelijk ook commerciële kansen. “Het uiteindelijke doel
is het leveren van groenten aan hotels.”
De oorsprong van het project in
Cuzco ligt in 2007, toen Michiel
Tamminga op uitnodiging van de
Peruaanse organisatie Aprodes
een bezoek bracht aan deze regio. Terug in Nederland besprak hij
zijn bevindingen met de commissie
ontwikkelingssamenwerking: “Door
de hoge ligging is het gebied prima
geschikt voor groenteteelt, maar tot
dan toe gebeurde daar nog maar
heel weinig mee. Het ontbrak vooral
aan goede rassen en aan goede
kennis over groenteteelt. De boeren
beperken zich tot bonen en aardappelen, omdat hun ouders dat ook
teelden.” In de commissie werd afgesproken om Aprodes te helpen
met het opzetten van een demotuin. In navolging van het toen nog
lopende project in Chanchamayo
(zie pagina 9), werd hiervoor een
nieuwe samenwerking aangegaan
met stichting Aprodes.

Train de trainer
In Cuzco begon Aprodes helemaal
vanaf nul. “We hebben geholpen
een kasje neer te zetten en een
proefakker te maken en gewoon gekeken: wat wil hier groeien?”, herinnert Michiel zich. “Op deze hoogte,
van bijna 4.000 meter, heerst een ruig
klimaat. Omdat het ons niet gaat om
het promoten van Rijk Zwaan-zaden,
gebruikten we ook zaden van collega-bedrijven.” De volgende stap
was het betrekken van de lokale
bevolking, door het aanleggen van
moestuintjes. De insteek hiervan was
dat de telers eerst op kleine schaal
de teelt in de vingers zouden krijgen.
Omdat de afstand het onmogelijk
maakt het project heel intensief te
begeleiden, werd direct gestart via
het principe ‘train de trainer’. “Er zijn
best ervaren ingenieurs in Peru, maar
het is onbetaalbaar om die 24/7 op
zo’n project te zetten”, weet Anton
Schins, die het land ook al een aan-

tal keer bezocht. Als alternatief werd
gekozen om een ingenieur, op dit
moment Pedro Otero, één keer per
maand te laten langskomen. De reis
en een bijdrage aan zijn salaris worden betaald door Rijk Zwaan. Voor
de dagelijkse gang van zaken werd
Hernán Flórez Valencia aangenomen: hij geeft de trainingen in de
demotuin, bezoekt telers - op voorwaarde dat ze ook de lessen bijwonen - en verzamelt de vragen waar
hij zelf geen antwoord op weet.
“Een digitale camera behoort tot de
standaard uitrusting van Hernán. Als
Pedro dan weer langskomt, kan hij
in één keer alle belangrijke vragen
beantwoorden. Of eerder, via internet.”

Vallen en opstaan
Met deze aanpak is het kennisniveau
van de tuinders in de afgelopen
twee jaar al behoorlijk gestegen. Er
is bijvoorbeeld kennis overgedragen
op gebied van vruchtwisseling en
planthygiëne. “Maar soms gaat het
ook om kleine, praktische dingen,
zoals een druppelslang die te ver
van de plantjes ligt”, vertelt Michiel.
Ook het gebruik van kwaliteitsrassen zoals die van Rijk Zwaan geeft
een impuls aan de kwaliteit van de
oogst, al vergt het gebruik ervan
nog een lange adem. Anton: “Met
de nieuwe zaden zien ze opeens
kiempercentages van bijna 100%,
dat zijn ze helemaal niet gewend! En
zo kunnen ze zich ook niet voorstellen dat enkele zaadjes een financiële waarde hebben. Het geeft aan
dat er een mentaliteitsverandering
nodig is; een proces van vallen en
opstaan. In de training leren we ze
zuinig omgaan met zaad, maar het
is ook goed als er wel eens een oogst
mislukt. Dan zien ze dat het met betere rassen nog niet allemaal vanzelf
gaat.”

Jaarrond kwaliteit
Van echte tuinbouwbedrijven kan in
de regio Cuzco nog niet worden gesproken; het zijn met name familiebedrijfjes die nu nog voor hun eigen
gezin telen. Toch lonkt er een interessant perspectief: Cuzco is een belangrijk toeristisch centrum, met volop Westers georiënteerde hotels die
de beste kwaliteit groenten willen.
Nu moeten ze daar nog vrachtwagens voor laten rijden, soms wel 20
uur lang, straks komen ze misschien
wel van telers om de hoek. “Aprodes
heeft inmiddels al een paar restauranteigenaren uitgenodigd; die waren erg enthousiast over de lokale
producties”, vertelt Anton. “Toch
willen we deze ontwikkeling de komende twee jaar nog een beetje
afremmen. Om echt een goede
leverancier te worden moet je ook
jaarrond kwaliteit kunnen leveren;
nee zeggen is dan geen optie meer.
Eerst gezond worden; dan geld verdienen. Dat is de insteek.”

.

Door de hoge ligging is Cuzco prima geschikt
voor groenteteelt.

‘De grootste uitdaging
zit in het veranderen
van de mentaliteit’
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Eerste
ontwikkelingsproject van
Rijk Zwaan nog steeds
een voorbeeld
Peru was het land waar in 2002 het
allereerste project van de commissie ontwikkelingssamenwerking
geboren werd. Anton en Michiel
deden een jaar eerder een studentenproject in Peru en kwamen
via via in contact met de stichting Aprodes in Chanchamayo,
die in het Zuid-Amerikaanse land
verschillend
ontwikkelingsprojecten coördineert. Anton was
een goede kennis van Ben Tax
en zorgde voor het contact met
Rijk Zwaan. Het bleek het begin van wat nu de Commissie
Ontwikkelingssamenwerking heet.
“Net als het project in Cuzco startten we in Chanchamayo met
het ‘train de trainer’ principe”,
vertelt Michiel. “De nadruk lag in
Chanchamayo op de teelt van
paprika’s in kassen. Na een moeizame start, hebben we vooral veel
geïnvesteerd in de trainer Renato
Gambarino Pino. In 2008 heeft hij
een paar maanden stage gelopen bij RZ Iberíca en zo heel veel
kennis opgedaan. We profiteren
wel vaker handig van de teeltkennis én Spaanstaligheid van de
medewerkers van RZ Iberíca. Ook
bij adviezen tussendoor. Je merkt
dat Zuid-Amerikanen in hun eigen
taal makkelijker vragen stellen.”
Kort na de stage van Renato kon
de steun van Rijk Zwaan worden
afgebouwd. De oogst uit de kas
wordt nu gebruikt voor de financiering van de zaden én de trainingen, inclusief het salaris van
Renato. “De kas in Chanchamayo
is daarmee helemaal zelfvoorzienend geworden en om die reden
nog steeds een voorbeeld voor
andere projecten. Onlangs is er
nog een extra kas gebouwd, zonder enige vorm van subsidie!”
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Een van de langst lopende ontwikkelingsprojecten van RIjk Zwaan is de steun
aan FUDI, een Guatemalteekse ‘NGO’ in Chimaltenango. Een professionele
tuinbouwschool doet hier langzaam maar zeker de insteek van de lokale tuinbouw
veranderen. Van puur om in leven te blijven, naar een goede inkomstenbron.
De eenvoudige familiebedrijfjes in
de regio Comalapa richten zich
van oudsher op gewassen als maïs
en bonen. Vruchtgroenten zijn hierbij niet alleen een gezonde aanvulling, ze bieden – juist doordat ze zo
schaars zijn – ook de kans op een
inkomstenbron, vertelt Heleen Bos.
“De omstandigheden voor groenteteelt zijn redelijk: er zijn weliswaar
periodes met zware regens, maar
het gebied is hooggelegen en heeft
veel licht. Het ontbreekt vooral aan
de kennis. Sommige boeren hebben
wel eens tomaten in de vollegrond
geteeld, maar door ziektes was dat
vaak geen succes. Ook water is een
aandachtspunt. Beschikbaarheid is
het probleem niet, maar er moeten
putten voor worden gegraven en er
zijn pompen nodig om het water uit
de rivieren te halen.”

Hulp bij de afzet
“De tuinbouwschool in Guatemala
wordt gerund door Rene Morales,
een Guatemalteek in dienst van
FUDI, en bestaat uit een lesgebouw,
4 kasjes van totaal 1000 m2 en een
stukje land voor vollegrondsteelt.
Osvin Ruyan regelt de teeltzaken en
er werken 2 mensen in de administratie. Daarnaast geven ook onze
collega’s van Rijk Zwaan Guatemala
regelmatig teelttechnische ondersteuning”, vertelt Heleen trots. De
cursussen die gegeven worden lopen van maart tot november: een
heel teeltseizoen. Vroeger werd er
voor de werving nog met pamfletten gewerkt, nu zit de cursus – met
een totale capaciteit van 50 deelnemers per jaar – vaak al snel vol.
“De boeren krijgen één dag in de
week les en betalen hiervoor een
kleine bijdrage, zodat ze zich ook
echt verantwoordelijk voelen voor
het resultaat. Op de school moeten
de boeren vooral zelf aan de slag.

De theoretische kennis wordt ondersteund met praktijklessen in bijvoorbeeld snoeien en inbinden, zodat ze
al doende kennis opdoen.”

waar FUDI zelf zich helemaal in kan
vinden. Heleen: “Zo nadert het ontwikkelingsproject FUDI steeds dichter
het einddoel, namelijk dat we overbodig zijn geworden!”

.

Voor ex-leerlingen zijn er drie kasjes
beschikbaar om te huren. De perfecte opstapmogelijkheid, want de
verdiensten uit de huurkas kunnen
gebruikt worden voor de bouw van
een eigen kasje. Acht van de tien
boeren die de cursus gedaan hebben laat uiteindelijk een eigen kasje
bouwen! Ook met de afzet wordt
vervolgens meegedacht, vertelt
Heleen. “Hiervoor gebruiken we ook
het netwerk van RZ Guatemala. De
producten gaan niet alleen naar
de lokale markt, maar steeds meer
ook naar groothandelaren. In de
toekomst hopen we dat er een soort
coöperaties zullen ontstaan. Die kunnen hun producten dan gezamenlijk
verpakken en aan een supermarkt
gaan leveren!”

Zelfredzaam
Hoewel dit laatste voorlopig nog een
toekomstbeeld is, verschuift de commissie ontwikkelingssamenwerking in
Guatemala al steeds meer naar de
achtergrond. “We helpen telers bijvoorbeeld wel nog met het vinden
van microkrediet”, vertelt Heleen,
die hier eind vorig jaar nog een reis
voor ondernam. “Ik heb verschillende instellingen bezocht met het doel
deze in contact te brengen met telers. Maar voor sommige telers is dit
helemaal niet nodig: die doen dat al
zelf.” Ook de tuinbouwschool wordt
langzaam maar zeker zelfredzaam,
mede doordat ze zelf hun inkomsten
beginnen te genereren. Drie van de
vier kasjes wordt verhuurd en ook de
oogst van het vierde kasje levert wat
geld op. Afgesproken is dan ook dat
Rijk Zwaan de financiële steun vanaf
nu gaat afbouwen, een beslissing

Heleen Bos op bezoek bij een van de telers in
Guatemala.

Op weg naar
zelfstandigheid
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‘Vertrouwen in de
toekomst’
Claro Perén heeft vorig jaar een
kasje laten bouwen in Comalapa,
een plaatsje op een half uurtje rijden van de school. Het idee ontstond toen hij bij een buurman in
het dorp voor het eerst een kas
zag. Met een gezin van 9 kinderen, zag hij er meteen een inkomstenbron in.
Hoe heb je de training ervaren?
“Ik heb er ontzettend veel geleerd: in een kas telen bleek namelijk heel wat anders dan in de
vollegrond! Na het afronden van
de cursus heb ik direct besloten
zelf een kas te laten bouwen met
500 m2 tomaten. Het hout, de
mulch en de arbeid heb ik zelf
betaald en voor het plastic en de
irrigatieslang heb ik een lening afgesloten. Ik heb er alle vertrouwen
in dat ik dit binnen 2 jaar al terug
kan betalen!”
Hoe zijn de eerste ervaringen?
“De kas beschermt de gewassen goed tegen storm en hagel
en ik heb ook minder last van insecten. Kortom, ik heb veel meer
zekerheid dat de oogst slaagt! De
meeste producten verkoop ik op
de lokale markt hier in het dorp,
maar soms wijk ik ook uit naar een
ander dorp. Dankzij de nieuwe inkomsten heb ik mijn huis al kunnen
opknappen en kan ik mijn gezin
betere leefomstandigheden bieden.”
Hoe zie je de toekomst?
“Voor de toekomst verwacht ik
nog veel verbetering, want ik leer
nog elke dag. Osvin komt gelukkig nog regelmatig langs. Hij geeft
bemestingsadviezen en ik kan
hem altijd bellen als ik problemen
heb waar ik zelf nog niet uitkom.
Misschien dat ik in de toekomst
ook wel komkommers wil gaan
telen. Voor nu wil ik iedereen van
Rijk Zwaan heel erg bedanken
voor de steun. Het heeft mijn leven veranderd!”
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Cambodja is één van de armste landen van Zuid-Oost Azië: na het bewind van de
rode Khmer leven er veel kansarme gezinnen en weeskinderen. ‘Kinderleerboerderij’
Samrong geeft deze kinderen een veilig en leerzaam thuis in een omgeving met
dieren, planten en groenten. Sinds 2006 wordt het project gesteund door Rijk Zwaan.
Samrong werd in 2002 opgericht
door de Nederlander Sjef Philipsen,
die zijn vrouw in Cambodja had leren kennen en zo zijn hart aan het
land verpandde. Hij startte zijn activiteiten met wat losse projecten en
kocht in 2002 een stuk grond voor
de bouw van een weeshuis, dat snel
daarna beheerd zou gaan worden
door de kinderarts dr Vyrak. “Een
jaar of zes geleden klopte Sjef aan
bij Rijk Zwaan”, vertelt Gerard Hulisz.
“Het bleek een warme persoonlijkheid en bevlogen vertelde hij over
de groentetuin die Samrong was gestart. Hij vroeg zich af of Rijk Zwaan
hier de zaden voor wilde sponsoren
en daar hebben we met de commissie ontwikkelingssamenwerking toen
mee ingestemd. Hoewel Rijk Zwaan
verder geen activiteiten heeft in
Cambodja, heb ik ook beloofd om
de volgende keer dat ik in de buurt
zou zijn eens langs te komen.”

Stap vooruit

Weeshuis Samrong laat
kinderen genieten van
groenten

Toen Gerard een half jaar later voor
het eerst voet op Cambodjaanse
bodem zette, zag hij al snel in dat
Cambodja niet bepaald een ideaal
tuinbouwland is. “Het weeshuis ligt
op tropisch laagland, wat inhoudt
dat superhete en droge periodes
worden afgewisseld met zware regenperiodes. De bescherming was
niet meer dan een nogal amateuristisch schaduwnet en het werd me
dus al snel duidelijk dat een kasje
beter zou zijn.” Terug in Nederland
besprak Gerard de situatie met de
commissie en ontstond er contact
met Wim Damsteeg, de distributeur
van Rijk Zwaan in Thailand. “We waren het er allemaal over eens dat
we met de bouw van een kasje een
enorme stap vooruit zouden zetten.
Als de planten droog blijven zijn ze
immers veel minder gevoelig voor
schimmelziekten. We hebben een

voorstel gedaan en dat ook besproken met de Nederlandse ambassade in Bangkok. Samen met
hen hebben we voor 12.000 dollar
een kas van 900 m2 gefinancierd. In
combinatie met de tuin van 2.500
m2 kunnen ze nu op een veel betere en efficiëntere manier allerlei
groenten telen, waaronder paprika,
hete peper, kolen en diverse typisch
Aziatische bladgroenten.”

Niet onopgemerkt
Vanuit Nederland wordt Samrong
bestuurd door de stichting World
Wide Children Farms. Dit bestuur
reist op eigen kosten en verder
draait Samrong volledig op vrijwilligers. Er zijn diverse hoofdsponsors
die de boerderij financieel ondersteunen, waarvan Rijk Zwaan er
één is. Ook bij leveranciers, klanten en andere partners van Rijk
Zwaan blijven projecten als die
van Samrong niet onopgemerkt.
Regelmatig geven zij aan ook een
bijdrage te willen leveren. Samen
met Rijk Zwaan wordt dan gezocht naar een zo concreet mogelijke bestemming. Zo hielpen
de bedrijven die betrokken waren
geweest bij de realisatie van De
Vesting graag mee aan de kas
in Cambodja. Bij de opening in
2009 overhandigden zij hiervoor
een cheque van 6.000 euro. Ook
Maasland Schoonmaakdiensten
wilde graag iets bijdragen aan
Samrong, met als aanleiding het
moment dat zij al 15 jaar lang de
panden van Rijk Zwaan in De Lier
schoonmaakten. Hun cheque
van 1.500 euro werd onder meer
besteed aan de reparatie van
het dak van de kas.

Nieuwe tuinchef
Na de bouw van de kas is de betrokkenheid van de commissie niet
minder geworden. Sinds 2008 is
Rijk Zwaan zelfs één van de officiële sponsoren van het weeshuis (zie
kader) en betaalt ze het salaris van
de tuinman en een assistent. Ook
is er een budget voor kunstmest en
bestrijdingsmiddelen en moet eens
in de zoveel tijd het plastic van de
kas worden vervangen. “In het begin zijn er hele grote stappen vooruit
gezet, maar daarna ontstonden de
eerste problemen. Plantenziekten
en verzilt water zorgden toen bijvoorbeeld voor mislukte oogsten”,
vertelt Gerard, die het weeshuis nu
twee keer per jaar probeert te bezoeken. “Met een druppelsysteem
en het verhogen van de bedden is
de situatie al verbeterd en ook East
West Seeds is nu bij het project betrokken. Zij hebben rassen die specifiek geschikt zijn voor de tropische
markt.” Belangrijk is om ook tussen
zijn bezoeken door contact te houden, al is de taalbarrière wel eens
lastig. “Gelukkig werken er ook wel
eens Engelssprekende vrijwilligers
met een landbouwachtergrond
op Samrong. Via hen kan ik met emails op de hoogte blijven van de
voortgang, en zo nodig de teelt een
beetje bijsturen.”

Voorbereiden op toekomst
Zo’n project op grote afstand begeleiden is soms best moeilijk, geeft
Gerard toe, maar tegelijkertijd ziet hij
bij elk bezoek weer met eigen ogen
de resultaten. “In een land waar
met name rijst geteeld wordt, hebben groenten een hele positieve invloed op de gezondheid. Bovendien
geeft het de kinderen in het weeshuis een zinvolle bezigheid. In drukke
periodes wordt er met de hele groep
geholpen met activiteiten als zaaien
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en oogsten. Na een oogst zijn ze
zichtbaar trots en ze steken er ook
nog wat van op.” Die kennis kunnen ze later nog goed gebruiken: in
Cambodja hebben veel gezinnen
immers hun eigen, zelfvoorzienende
teelt. Het streven is de kinderen te
begeleiden tot ze van school afgaan. Ook op andere vlakken worden ze hier in Samrong op voorbereid. “Er zijn regelmatig vrijwilligers uit
de westerse wereld in Samrong die
bijvoorbeeld helpen bij het geven
van Engelse les of computertrainingen. Gecombineerd met hun kennis
over de groenteteelt, geeft dit ze na
een verblijf in Samrong een betere
kans op een goede toekomst.”

.

Gerard Hulisz deelt zijn kennis met de tuinchef
van Samrong.
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Op het eerste gezicht lijkt de steun aan Stichting Sibusiso een wat vreemde eend
in de bijt. Het Tanzaniaanse opvangcentrum heeft immers geen directe link met
groenteteelt. Toch past de stichting om diverse redenen heel goed bij de uitgangspunten van de commissie ontwikkelingssamenwerking. Anton van Doornmalen
legt uit waarom.
Stichting Sibusiso werd in mei
2000 opgericht door Henk en Atty
Hammer. Na jarenlang te hebben
gewerkt in oorlogsgebieden en
vluchtelingenkampen, wilden zij een
nieuw project starten voor de meest
kwetsbare leden van de samenleving. Het werd een project voor verstandelijk gehandicapte kinderen
in Tanzania. Voor hen zijn er weinig
mogelijkheden om de beperkte capaciteiten die zij hebben goed te
kunnen ontwikkelen, mede omdat
hun handicap in de Tanzaniaanse
cultuur wordt gezien als een straf
van God. Het doel van de stichting is
dan ook het taboe rond handicaps
te doorbreken en de acceptatie van
verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten. Sibusiso
bekijkt welke capaciteiten een kind
bezit, wat het kind leuk vindt om te
doen en op welke manier die capaciteiten het best kunnen worden
ontwikkeld.

Goede buren
De stichting beschikt in Tanzania onder meer over woonhuizen, therapieruimtes, een schoolgebouwtje en
een ontmoetingscentrum. In de regio zitten verschillende Nederlandse
bedrijven, waaronder sinds 2006 Rijk
Zwaan. Eerst alleen met productiebedrijf RZ Q-Sem, inmiddels ook
met veredelingsbedrijf RZ Afrisem.
“Vanaf het begin was er al een hele
duidelijke persoonlijke klik met de
mensen van Sibusiso”, vertelt Anton
van Doornmalen. “Mede door hun
gedrevenheid in wat ze doen: die
was voor ons heel herkenbaar. We
werden echt goede buren, die elkaar met van alles helpen. Zo helpen onze technici bijvoorbeeld bij
reparaties en werken we samen op
gebied van veiligheid.” Niet alleen
Anton, ook andere Rijk Zwaan col-

lega’s gingen door de jaren heen
regelmatig op bezoek en waren
zonder uitzondering onder indruk
van het centrum. “De faciliteiten zijn
erg professioneel en er werken op
verschillende gebieden echte specialisten.”
Ook de commissie ontwikkelingssamenwerking werd enthousiast over
het werk van Sibusiso. Inmiddels is
het zelfs één van de ‘kernprojecten’.
“Het tragische van deze kinderen en
hun families is dat ze precies tussen
wal en schip vallen”, weet Anton.
“Ze kunnen niet naar de dokter of
het ziekenhuis, omdat de verzekering niets dekt. Ze hebben daarom
alleen Sibusiso.” Ook op de langere
termijn zal de stichting waarschijnlijk
voor het grootste deel afhankelijk
blijven van giften. Al wijkt het project daarmee wat af van andere
Rijk Zwaan-ontwikkelingsprojecten,
waar zelfredzaamheid vaak het
einddoel is, de activiteiten passen wel degelijk heel goed bij Rijk
Zwaan. “Sibusiso heeft echt een langetermijn-aanpak. Nadat de kinderen 3 tot 6 maanden in het centrum
hebben gezeten, doen therapeuten
namelijk nog jarenlang huisbezoeken. Bovendien vindt de therapie
verplicht plaats in het bijzijn van ouders. Zij leren daardoor hoe de oefeningen werken, en kunnen deze op
een gegeven moment zelf overnemen.”

Hoger plan
Net als bij andere projecten van de
commissie, geldt ook bij Sibusiso dat
de commissie niet ‘zo maar’ geld
doneert. De voorkeur gaat altijd uit
naar specifieke en duurzame hulp.
Zo werd een aantal jaren geleden
een grote pick-up gedoneerd, die
gebruikt wordt voor de huisbezoe-

ken en om kinderen in de weekenden naar hun dorpjes terug te brengen. Productiespecialist Frans van
de Sande en Kees Reinink waren
destijds nog aanwezig bij de overhandiging van de pick-up. Anton:
“Dat zie je vaker: dat ook andere
mensen van Rijk Zwaan zich heel
betrokken voelen bij het werk van
Sibusiso. De vrouw van Kees Reinink
is bijvoorbeeld eens een dag mee
geweest met de huisbezoeken. Zij
heeft toen met eigen ogen kunnen
zien hoe het werk van Sibusiso het
leefniveau van families echt op een
hoger plan kan tillen.”
Wie weet kan Rijk Zwaan ooit nog
eens wat betekenen met de eigen
groentezaden. Sibusiso beschikt nu
bijvoorbeeld al over een kinderkeuken. Hier wordt niet alleen de
zelfredzaamheid van kinderen mee
gestimuleerd, maar ook hun fijne motoriek, oog-handcoördinatie en intellectuele vaardigheden. Ook hebben alle kinderen die deelnemen
aan het programma ‘praktische
vaardigheden’ een eigen groentetuintje op het Sibusiso-terrein. “De
hoop is dat dit de kinderen leert om
thuis mee te helpen in de moestuin,
zodat ze kunnen bijdragen aan de
inkomsten van de familie. De groenten die gebruikt worden bij Sibusiso
worden sowieso gekocht van moeders van gehandicapte kinderen,
zodat zij inkomsten hebben voor het
gezin.”

Steeds meer animo
Een keer of vijf is Anton nu op bezoek geweest bij Sibusiso, vaak samen met zijn echtgenote Riekie. De
laatste keer kreeg hij een gitaar in
zijn handen en speelde hij een aantal liedjes voor een groep kinderen
en hun moeders. “Bij het liedje ‘De

‘De gedrevenheid om
mensen kansen te
bieden, dát bindt ons!’
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uil zat in de olmen’ werd volop meegezongen en meegeklapt. Het ‘koekoek, koekoek’ uit dit liedje bleek
heel internationaal te zijn; een hele
mooie ervaring. De taal maakt het
voeren van gesprekken vaak moeilijk, maar de trotse uitdrukkingen van
de moeders zijn veelzeggend.” Niet
voor niets zet Anton zich ook buiten
Rijk Zwaan in voor de stichting. Zo
gaan alle inkomsten van zijn muzikale activiteiten rechtstreeks naar
Sibusiso. “Je moet bedenken dat
het dagloon daar maar 1 of 2 euro
is. Met een voor ons kleine bijdrage
kun je dus al heel veel betekenen.
Als je iets aan een goed doel wilt geven en je zoekt nog naar een goede
bestemming: weet dan dat het bij
Sibusiso heel goed terecht komt.”
Misschien wel het beste bewijs hiervan is de toenemende animo voor
de therapie. Anton: “Vroeger ging
Sibusiso nog de dorpen in voor werving. Als ze daar dan vroegen of
er gehandicapte kinderen waren,
werd dat uit schaamte vaak ontkend. Nu stappen families over dit
gevoel heen: ze zien wat er mogelijk
is en melden hun kinderen steeds vaker zélf aan.”

.

Veel nadruk ligt bij Sibusiso op de ontwikkeling
van de fijne motoriek.
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Rijk Zwaan heeft de zaden en de tuinbouwkennis,
Rabobank het netwerk en de financiële kennis.
Gemeenschappelijke doelstelling: kansarme mensen
perspectief bieden op een beter leven. Zie hier de
ingrediënten voor een nieuw ontwikkelingsproject in
Kenia.
‘Het best bewaarde geheim van
Rabobank’, zo noemt Wim Smit de
Rabo Foundation wel eens gekscherend. De regio manager van
Rabobank Westland legt uit dat alle
lokale Rabobanken elk jaar een deel
van hun winst aan het fonds doneren. “Hiermee worden gemiddeld
208 projecten per jaar gesteund,
zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden. Er gebeuren veel goede dingen, maar helaas vertellen we
daar veel te weinig over!” Om voor
meer betrokkenheid te zorgen bij zowel de leden als de medewerkers,
gaf Wim bij de foundation aan als
lokatie Westland zélf een project te
willen adopteren. “Ook het geld van
de Rabo Foundation wordt goed
besteed; daar ben ik van overtuigd.
Maar het gaat niet alleen om geld;
net als Rijk Zwaan vinden ook wij het
belangrijk dat er ‘commitment’ is.
Daarvoor is het nodig de effecten
van onze investering te kunnen volgen.”
Dichtbij
Op zoek naar een project voor
Rabobank Westland, wist Wim uit
eigen ervaring goed wat de succesfactoren voor ontwikkelingswerk
zijn. Al jaren heeft hij er namelijk een
passie voor. Die ontstond ongeveer
10 jaar geleden in Haïti, waar hij betrokken werd bij de opzet van een
kinderdorp. “Ik heb daar verschrikkelijke dingen gezien, maar tegelijkertijd vormde dat een motivatie om
wat voor die mensen te doen”, vertelt Wim. “Toen we op zoek gingen
naar een ‘eigen’ ontwikkelingsproject voor Rabobank Westland, had
ik drie criteria: een stabiel land, een
link met de tuinbouw en een samenwerking met een bedrijf uit de regio.
Met Rijk Zwaan vonden we die partner uiteindelijk wel héél dichtbij!”

Beter rendement
In Kenia had Rijk Zwaan namelijk al
contact met Maina Mwangi, een
Keniaan die al jaren droomt over
het opzetten van een trainingscentrum. Binnenkort wordt deze droom
gerealiseerd. Boeren in de zuidelijk gelegen regio Thika krijgen dan
een opleiding en begeleiding bij
het bouwen van kassen en het telen van groenten. De kennis wordt
overgebracht door Maina en zijn
Keniaanse collega’s, ondersteund

Structurele oplossing
Met een klein bedrag grote resultaten boeken; dat is het idee
van microkrediet. Het geeft kleine
ondernemers de kans iets op te
bouwen, omdat ze bij traditionele banken, bij gebrek aan onderpand of vast maandinkomen,
vaak niets kunnen lenen. Om
microkrediet op een leerzame
manier onder de aandacht te
brengen, is in 2006 Stichting Day
for Change opgericht. Het ISWcollege in ’s-Gravenzande deed
hier in het voorjaar van 2012 aan
mee. Groepjes leerlingen kregen zelf een microkrediet en de
opdracht daar een eigen minionderneming mee op te zetten.
In totaal werd hiermee 6000 euro
verdiend: allemaal bestemd voor
Maina. Veelzeggend was dat de
winnaar, aangewezen door een
jury met Rabo Westland en Rijk
Zwaan, niet de groep was die het
meeste geld had opgehaald. De
winst ging naar de groep met de
meest structurele oplossing. De
focus op de toekomst: net als in
Kenia.
De droom van Maina Mwangi (rechts) wordt
binnenkort verwezenlijkt.

Westlandse krachtenbundeling
helpt boeren in Kenia
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door Rijk Zwaan. Zo kunnen de telers
uiteindelijk veel meer rendement halen uit hun zaden.
Enthousiast gemaakt door Rijk Zwaan
en Maina, besloot ook Rabobank
Westland het project te gaan steunen. De bank heeft immers een hele
specifieke toegevoegde waarde.
“Het verbinden van organisaties en
mensen. Dat is onze kracht!, weet
Wim. ”Verder weten we natuurlijk
heel goed hoe je een bedrijf financieel moet opstarten, maar ook dat
daar een bepaalde mentaliteit voor
nodig is. Als er in ons land bijvoorbeeld iets kapot gaat, is onze eerste
reactie dat we het proberen te maken. In Afrika is dat anders. Daar worden materialen bijvoorbeeld weggegooid, of ongebruikt in een hoek
achtergelaten. We helpen graag
mee om die mentaliteit te veranderen.”

Verantwoordelijkheid
Naast haar kennis en netwerk, steekt
Rabobank Westland ook drie jaar
lang een deel van de winst in het
project. Wim: “Deels is dit een donatie, maar deels is het ook in de vorm
van een microkrediet (zie kader op
pagina 22). Zo geven we Keniaanse
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telers de verantwoordelijkheid dat
ze het geleende geld moeten terugbetalen. Dat maakt de kans op slagen vele malen groter.” Mede dankzij de gezamenlijke bijdrages van Rijk
Zwaan én Rabobank Westland, is
de regio manager er van overtuigd
dat het trainingscentrum een succes
gaat worden. “Ook de Kenianen zelf
zijn enorm gedreven; zij zullen straks
beter in staat zijn in hun eigen voedselbehoeften te voorzien.”

Nieuwe ideeën
Dit project in Kenia is er niet een dat
je voor één jaar steunt, weet Wim.
“Alleen met een duurzame aanpak
kun je verschil maken. Het project
heeft ons bovendien óók doen inzien dat we nog veel méér met onze
kennis zouden moeten doen. Zo
zijn we in 2013 van plan een voedselcongres te organiseren, want de
situatie in Afrika wordt alleen maar
slechter. In ons eentje kunnen we
niet de voedselproblematiek van
heel Afrika oplossen, maar samen
met anderen kunnen wel een steentje bijdragen.”

.

Wim Smit van Rabobank Westland.

Voorbeeld aan RZ Afrisem
Rijk Zwaan is al langer actief in Oost-Afrika. Sinds 2008 worden bij Rijk Zwaan Afrisem in Tanzania rassen ontwikkeld speciaal voor de Afrikaanse markt. In het Tanzanian
Vegetable Seed Program (TVSP), werden hier van 2005 tot 2007 de eerste oriënterende stappen voor gezet. Bestaande groenterassen werden getest op geschiktheid
voor Afrika en lokale boeren kregen hun eerste, kleinschalige trainingen. Het initiatief groeide uit tot de oprichting van RZ Afrisem, dat als hoofddoel heeft om de lokale
Afrikaanse tuinbouw op termijn zo veel mogelijk te voorzien van ‘hybride’ rassen. Deze rassen – die veel productiever zijn dan de traditionele ‘zaadvaste’ rassen – leiden
niet alleen tot meer voedsel voor de bevolking, maar geven boeren ook een grotere kans op een goed inkomen. Specifiek wordt gekeken naar ziekteresistenties, die
zorgen voor gezondere gewassen, minder bespuitingen en daarmee lagere kosten. RZ Afrisem is een volwaardig bedrijfsonderdeel van Rijk Zwaan, en valt dan ook
niet onder de commissie ontwikkelingssamenwerking. Wel zijn er natuurlijk duidelijke raakvlakken, en kan RZ Afrisem in de toekomst zeker als voorbeeld dienen voor het
project in Kenia.
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De moeder van Henk van Lenteren was de nicht van de moeder van Kees Verkade, één van de initiatiefnemers van Stichting De Zaaier. De band tussen De Zaaier en Rijk Zwaan gaat dus ver terug en is nog steeds sterk. “We delen de ambitie mensen te helpen en zien daarbij allebei dezelfde kansen.”
De passie van Kees Verkade voor het
continent Afrika ontstond in de jaren
’70. Geïnspireerd door het werk van
de Amerikaanse organisatie Double
Harvest, besloot hij samen met collega-tuinder Teun Boekestijn zelf een
project in Zaïre te gaan beginnen.
Sinds 1986 is er sprake van een stichting en die bestaat inmiddels uit 9
personen. De organisatie wordt ge-

kenmerkt door de kleine schaal en
intensieve samenwerking met lokale
personen en organisaties. Kees: “Een
paar keer per jaar bezoeken we op
eigen kosten de projecten, om deze
te controleren, steunen en stimuleren.”

Olievlekwerking
In al die jaren zijn er al vele contai-

ners van De Zaaier naar het land
verscheept, al heet de bestemming
inmiddels Congo. De containers bevatten niet alleen agrarische hulpgoederen, zoals zaden en kasmaterialen, maar ook medicijnen. “De
Zaaier helpt bijvoorbeeld ook ziekenhuizen”, vertelt Kees. “Het voordeel
hiervan is dat we kunnen meeliften
op hun bestaande administraties.

Bovendien zijn deze ziekenhuizen
vaak een verzamelpunt voor een
hele regio, waarvandaan een olievlekwerking kan ontstaan. Het streven van De Zaaier is om voldoende
kennis en kunde over te dragen aan
de lokale bevolking, zodat zij in de
toekomst beter voor zichzelf en hun
kinderen kunnen zorgen.”

Nieuwe groenten
Natuurlijk speelt voedsel hierin een
hele belangrijke rol; zodoende kwam
De Zaaier via Maarten Zwaan in contact met de commissie ontwikkelingssamenwerking van Rijk Zwaan.
Sindsdien zitten beide organisaties
nog steeds minimaal één keer per
jaar met elkaar om de tafel. “In Afrika
ontbreekt het vooral aan variatie: de

uitdaging is om de eenzijdigheid van
de ‘staple foods’ te doorbreken met
de introductie van nieuwe groenten.
Niet alles wordt een succes, rode
biet bleek er bijvoorbeeld moeilijk
te telen, maar kool groeit er prima.
Een dokter daar noemde westerse
groenten zelfs het beste medicijn
dat ze kunnen krijgen”, vertelt Kees.
Belangrijk is dat deze kennis goed
wordt overgebracht. Daarom werkt
De Zaaier in Congo met verschillende ‘hoofdvestigingen’, geleid door
Congolezen om zo de continuïteit te
waarborgen. Op deze locaties worden adviezen gegeven, seminars
gehouden en zaden verkocht. Die
zaden zijn vaak gesponsord door Rijk
Zwaan, maar worden niet zo maar
weggegeven aan de telers. “Ze
moeten zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat; dat werkt het
best als je er een kleine vergoeding
voor vraagt.”

Positieve bijdrage

‘Westerse groente is het
beste medicijn’

Over de toekomst van ‘zijn’ Congo
is Kees, die begin 2012 de voorzittershamer van De Zaaier overdroeg
aan Piet van der Ende, eerlijk: door
de voortdurende burgeroorlogen
is die gewoon niet zo rooskleurig.
Toch is hij er van overtuigd dat juist
de landbouw een positieve bijdrage
kan leveren. “Het is de basis van élke
economie. Al hebben mensen maar
een paar kilo tomaten over, dan
kunnen ze die langs de kant van de
weg verkopen. Met het beetje geld
dat daarmee binnenkomt kun je net
een paar stapjes zetten, zoals het
kopen van kleren of het bouwen van
een huisje.” Ook Rijk Zwaan Afrisem
kan in de toekomst een positieve
bjidrage leveren, denkt Kees. “Op
de lange termijn via de ontwikkeling van rassen voor Afrika, maar ook
op de korte termijn zijn er kansen.
Het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn
als onze Congolese ingenieurs eens
stage zouden kunnen lopen bij Rijk
Zwaan in Tanzania!”

.

Kees Verkade (links onderaan) tijdens een van
zijn bezoeken aan Congo
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De meeste ontwikkelingsprojecten vergen veel tijd
en energie; vooruitgang komt met kleine stapjes en
soms ook een stapje achteruit. Heel anders verliep het
Zuurbekom-project in Zuid-Afrika: in ‘no time’ is hier,
samen met distributeur Javelin Seeds, een succesvol
commercieel project ontstaan.
Eigenlijk is de vergelijking met andere projecten van de Commissie
Ontwikkelingssamenwerking
niet
helemaal eerlijk. Het project in de
regio Zuurbekom begon namelijk
al met een forse investering van
de lokale overheid. Ongeveer vijf
jaar geleden zetten zij ongeveer
30 tunnelkasjes neer: speciaal voor
de zwarte gemeenschap in het zuiden van Johannesburg. Een goed
initiatief, maar toen ging het mis,
vertelt Richard Bamberger van
Javelin Seeds. “De teelttechnische
begeleiding liet te wensen over en
er was weinig nagedacht over de
toekomst. Er was bijvoorbeeld geen
geld voor reparaties en nauwelijks
nagedacht over structurele afzet.
Gevolg was dat de tunnelkasjes al
snel weer leeg stonden.” Via Marcus
Burnett van Rijk Zwaan Export kwam
de situatie de commissie ontwikkelingssamenwerking ter ore. Die waren het er snel over eens: met een
beperkte financiële inspanning kon
en moest het Zuurbekom-project zo
snel mogelijk nieuw leven worden ingeblazen.

Reparaties
Ook Javelin Seeds zag perspectief
in Zuurbekom. Om iets te kunnen
betekenen voor de lokale gemeenschap, maar ook om er structureel
business uit te kunnen halen. In overleg met de commissie werd besloten
om de tunnelkasjes – waar op dat
moment niet meer van over was
dan een paar geraamtes – te repareren. Eén van de kasjes werd aangewezen als demokas, waar andere
boeren uit de regio kennis konden
opdoen. Het ging hierbij vooral om
vrouwen van boven de 60; binnen
de zwarte gemeenschap is dat de
groep die traditioneel het meeste

met landbouw heeft. “Via groepsbijeenkomsten ben ik begonnen hen
van A tot Z alles uit te leggen over de
teelt van tomaten”, vertelt Richard.
“Het belangrijkste was hun vertrouwen te winnen; het was bijvoorbeeld
erg onzeker of ze de waarde van de
veel duurdere Rijk Zwaan zaden in
zouden gaan zien.” Als extra stimulans besloten Rijk Zwaan en Javelin
Seeds gezamenlijk om tegen een
gereduceerd tarief zaden aan te
bieden, waarbij deze ook nog eens
voor niets werden opgekweekt door
plantenkweker Multiplant. “Die korting was echter maar van korte duur.
We hebben het nooit als liefdadigheidsproject gezien: daar bouw je
geen toekomst mee op.”

Supermarkten
Mede door de structurele aandacht
die Richard er aan gegeven heeft, is
de tuinbouw in Zuurbekom nu helemaal opgeleefd. En, heel belangrijk,
de continuïteit is gewaarborgd. De
tomaten worden niet alleen langs de
kant van de weg verkocht – het traditionele afzetkanaal – maar gaan
ook naar supermarkten. “Omdat
de tuinbouw zich weer zo ontwikkelde heeft de overheid een gecertificeerd pakstation laten bouwen.
Gezamenlijk worden de producten
nu verpakt en getransporteerd, soms
zelfs naar winkelketens als de Spar.”
Inmiddels ziet Richard de vrouwen in
Zuurbekom als iedere andere klant.
“Toen we begonnen vroegen we
ons af of we hier ooit een zaadje
zouden verkopen: nu blijkt dat we
veel méér hebben kunnen bereiken.
In het leven van deze vrouwen hebben we echt een verschil kunnen
maken”

.

Kleine inspanning,
groot effect
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‘Meegroeien met Rijk Zwaan’
De projecten van Rijk Zwaan hebben de afgelopen jaren veel opgeleverd, maar duidelijk is óók dat ontwikkelingswerk
de komende jaren nog hard nodig blijft. De commissieleden blijven dan ook ambitieus en zullen de komende jaren vasthouden aan de ingezette koers. Dat blijkt uit hun antwoorden op deze 9 afsluitende vragen.
Hoe gaat de commissie
te werk?

Normaal gesproken komen we vier
keer per jaar met z’n allen bij elkaar. We doorlopen dan alle nieuwe
aanvragen en bespreken de voortgang van de lopende projecten. In
beide gevallen is het belangrijk dat
ergens toekomst in zit. De commissie heeft een jaarlijks budget en dat
gebruiken we vooral voor opstartactiviteiten en verschillende praktische
zaken, zoals salarissen voor leraren,
lesmateriaal en tuinbouwfaciliteiten.
Maar veel belangrijker dan de financiële hulp is de menselijke factor: de
bezoeken en de contacten door
het jaar heen. Overigens worden
die reizen vaak gecombineerd met
commerciële bezoeken in dezelfde
regio, om zo veel mogelijk kosten te
besparen.

Hoe worden projecten
gekozen?

Veel projecten ontstaan door reizen
van Rijk Zwaan-medewerkers: zij komen op veel verschillende plekken
en lopen daar tegen situaties aan
waar de commissie iets kan betekenen. We kijken dan eerst of het ook
echt bij ons past: bij onze doelstellingen én bij Rijk Zwaan. Bij voorkeur
werken we samen met een lokale
partner, die ter plekke de voortgang
kan bewaken.

Is er ook ruimte voor ad
hoc projecten?

Het liefst steunen we projecten voor
de lange termijn, maar we hebben
ook aandacht voor schrijnende ad
hoc situaties. Bij de ramp in Haïti
bijvoorbeeld heeft Rijk Zwaan ook

een donatie gedaan. De commissie
speelt dan vooral een adviserend
rol, waarbij we altijd de voorkeur uitspreken voor projecten van lokale
organisaties, waarin mensen zélf
aan een betere toekomst kunnen
werken.

Mislukken er ook wel
eens projecten?

Natuurlijk kan niet alles een succes worden. We proberen met onze zaden en
teeltkennis een goede basis te leggen,
maar blijven afhankelijk van andere
factoren. Soms ontbreekt het bijvoorbeeld aan een goede lokale organisatie, dat dwingt ons dan om te stoppen.
We kunnen met de commissie bijvoorbeeld geen wegen aanleggen! Soms
is na een eerste oriëntatie al duidelijk
dat een gebied niet geschikt is voor
groenteteelt. Dat was bijvoorbeeld de
conclusie in Nicaragua. Door de hoge
ziektedruk was die regio meer geschikt
voor fruitbomen of het houden van
kippen. Daar ligt dan niet meer onze
specialiteit, maar we proberen zo’n
project dan wel onder te brengen bij
een andere organisatie.

Worden tuinders verplicht om Rijk Zwaanzaden te gebruiken?

Integendeel. Die afhankelijkheid willen we juist voorkomen! In de praktijk
is het natuurlijk zo dat we bij trainingen
vaak Rijk Zwaan-rassen gebruiken. Als
ze vervolgens zelf aan de slag gaan
kennen ze die rassen al en kopen ze
in eerste instantie vaak de zaden van
deze rassen. Maar een project is pas
helemaal geslaagd als tuinders zelf
kunnen en willen kiezen welk ras ze
telen!

Kunnen medewerkers
van Rijk Zwaan zelf iets
doen?

De commissie vindt het belangrijk dat alle medewerkers van Rijk
Zwaan betrokken zijn bij ons werk.
We staan dan ook altijd open voor
vragen of suggesties! Soms krijgen
we wel eens verzoeken om zaden,
van collega’s die zelf een project
weten. We proberen daar altijd aan
te voldoen, maar kijken natuurlijk wel
kritisch naar de uitgangspunten van
de commissie. Dus bij voorkeur in
combinatie met kennisoverdracht.

Welke rol speelt de
commissie bij de kerstpakkettenactie?

Eens in de twee jaar gaat de waarde van de kerstpakketten naar een
goed doel. De commissie geeft hiervoor een advies, waarna de ondernemingsraad uiteindelijk een beslissing neemt. Het mooie van deze
‘kerstpakkettenactie’ is dat dit idee
ooit vanuit collega’s zelf is ontstaan;
we hopen dan ook dat dit nog lang
doorgaat en zullen blijven zorgen
voor een goede bestemming.

Is er door de jaren heen
veel veranderd?

De samenstelling van de commissie
is soms wat veranderd, maar de filosofie en de strategie zijn dat niet!
Natuurlijk is de commissie ontwikkelingssamenwerking wel meegegroeid met Rijk Zwaan en dat heeft
verschillende voordelen. Er zijn immers meer mensen, meer rassen en
meer ervaring. Dat helpt ons alleen
maar om onze doelen te bereiken.
Bovendien krijgt Rijk Zwaan steeds

meer naam in de wereld van ontwikkelingssamenwerking! We worden
bijvoorbeeld steeds meer gevraagd
als gesprekspartner, of als deelnemer aan conferenties. Wanneer wij
betrokken zijn bij een bepaald project, kan dat voor een ontwikkelingsorganisatie zelfs reden zijn om
óók een bijdrage te leveren. Als het
bedrijfsleven namelijk achter een
ontwikkelingsproject staat, is dat
voor dit soort organisaties een extra
stimulans. In Peru zagen we bijvoorbeeld de potentie van de traditionele
graansoort kiwicha. Omdat we hier
zelf weinig in konden betekenen,
hebben we het besproken met de
ontwikkelingsorganisatie ICCO, waar
we in het verleden al contact mee
hadden gehad. De betrokkenheid
van Rijk Zwaan was voor hun een
reden om dit project op te pakken.
Deze wetenschap geeft ons natuurlijk wel extra verantwoordelijkheid!

Hoe ziet de toekomst
van de commissie eruit?

Parallel aan de groei van Rijk Zwaan,
zal de commissie ontwikkelingssamenwerking mee blijven meegroeien. Dit betekent niet per se een groei
van het aantal projecten, want we
blijven kritisch in wat wel en niet bij
ons past. De groei zit meer in onze
betrokkenheid. Waar we ons eerst
alleen op teelttechnische zaken
richtten, kijken we ook steeds meer
naar afzet. Precies de ontwikkeling
die Rijk Zwaan door de jaren heen
ook heeft doorgemaakt: niet alleen
teelttechniek, maar ook kijkend naar
het vervolg. Met veel samenwerking
en de focus op de lange termijn. Op
de Rijk Zwaan-manier!

.

Colofon
Rijk Zwaan ontwikkelingsprojecten
in 2012:
Fudi, Guatemala
Aprodes, Peru, www.aprodes.org
Sibusiso, Tanzania - www.sibusiso.nl
WWCF, Cambodja - www.wwcf.nl
Zaaier, Congo - www.dezaaier.com
Maina, Kenia
Zuurbekom, Zuid-Afrika

‘Stap voor stap vooruit’ is een
eenmalige uitgave voor alle
medewerkers van Rijk Zwaan.
Tekst, beeld en opmaak: Rijk Zwaan

Rijk Zwaan bedankt de volgende
sponsoren voor hun hulp bij de tot
standkoming van dit magazine.
www.vandeventer.nl
www.translingua.nl
www.dsk-langservices.com
www.englishproof.nl

✔

