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Boeren, beesten en een betere toe
1. Context in Roemenië
In Roemenië is er een groot verschil tussen de kwaliteit van
het leven op het platteland en in de stad. De afstanden van
de stad naar het platteland zijn erg groot. De soms ondoorgankelijke wegen zijn haast symbolisch voor de mentaliteit
van de vaak door communisme beschadigde bevolking,
waarbij een goede en efficiente communicatie tussen stad
en platteland ontbreekt.
Het ontbreekt de mensen die op het platteland wonen aan
kennis en inzicht om een normaal bestaan op te bouwen.
Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat boeren op het
platteland heel graag meer willen weten over mogelijkheden
voor economische ontwikkeling. Op het ogenblik voorzien de
meeste boeren alleen in hun eigen onderhoud (subsistence
farming).
World Vision werkt in Roemenie in een 60-tal gebieden in
7 verschillende regio’s en helpt ruim 20.000 families een
betere toekomst op te bouwen.
Cluj in het noorden van Transylvanie is zo’n regio waar World
Vision ruim vijftien jaar werkt. In het begin was World Vision
betrokken bij kinderbescherming in Cluj door o.a. kinderen uit
vervuilde en slecht georganiseerde weeshuizen te halen en bij
(pleeg)ouders te plaatsen. De laatste jaren concentreert World
Vision zich op het verbeteren van levensomstandigheden in
het achtergebleven platteland.

2. Het landbouwprojekt in Cluj
World Vision wil graag met de fondsen van AKB Bert Muller
vier families die in twee kleine dorpjes (Caseiu en Camarasu)
in de omgeving van Cluj wonen, helpen om hun levensomstandigheden te verbeteren. In de toekomst hopen wij
dat deze families een voorbeeld zullen zijn voor de dorpen
en wijde omgeving.
Het doel van het projekt is om lokale boeren te stimuleren en
te helpen bij de ontwikkeling van kleine boerenbedrijfjes, de
zogenaamde micro farms. Een en ander zal plaats vinden met
hulp van World Vision’s landbouwdeskundigen en sociale
werkers.
Door middel van dit projekt hoopt World Vision kleine boeren
te begeleiden in het gebruik van moderne technologieën om
vee te fokken en hun bedrijf te ontwikkelen, zodat uiteindelijk
landarbeiders voedselproducenten kunnen worden voor hun
omgeving.
De vier boeren in deze twee dorpen zullen aan de hand van
een selectie proces, geselecteerd op kennis, motivatie en
communicatievaardigheden. World Vision zal daarom in
januari 2009, 20 families uitnodigen die reeds in het bezit zijn
van twee koeien, minimaal vier kinderen hebben en interesse
tonen om een klein boerenbedrijfje op te bouwen.
Na de gesprekken met de 20 families zal World Vision samen
met de gemeenschap in deze twee dorpen de vier boerenfamilies selecteren. Het is belangrijk om de hele gemeenschap
bij het selectieprocess te betrekken, zodat de dorpen achter
dit projekt gaan staan en de geselecteerde boeren als voorbeeld kunnen dienen voor de lokale gemeenschap.
Op het ogenblik zijn er geen veefokkerijen in de omgeving
van deze dorpen. Deze bedrijven kunnen alleen met regionale
goedkeuring worden opgezet en moeten aan zeer strikte
EU-regels en financiële voorwaarden voldoen.
Lokale kleine boeren zullen door rechtsreekse hulp van World
Vision en haar donoren tevens geholpen worden bij het
voorbereiden en dokumenteren van papieren om zodoende te
voldoen aan de vereiste EU-regels.
Voorts zal, zoals eerder gemeld, onderwijs worden gegeven
aan de lokale boeren om tenslotte gebruik te kunnen maken
van de moderne technologieen en een betere melk produktie
te realiseren.

ekomst voor kinderen in Roemenië.
3. Begunstigden van het projekt

5. Resultaten

AKB Bert  Muller zal 4 families in twee gemeenschappen/
dorpen onderdeel van World Vision’s Cluj Area Development Program (CLUJ ADP) direkt helpen met hun gift van
e 10.000, indirekt zal de hele gemeenschap in deze dorpen
melk en koeien ontvangen (kalfjes/zwangere koeien).  
Ook de melk-verzamelpunten in de dorpen zullen baat
hebben bij dit projekt.

•
•
•
•

4 ‘Micro Farms’ - (kleine veehoudersbedrijfjes)
Optimale omstandigheden voor veefokkerij
Winst van melkverkoop
Samenwerkingsverband van landbouw/veehoudersbedrijfjes
tussen verschillende dorpen in de omgeving van Cluj

6. Impact in de gemeenschap
		 rondom Cluj
Voor de vier families zullen de levensomstandigheden aanzienlijk verbeterd worden. Naaste familieleden en de naaste
gemeenschap zal niet alleen kunnen delen in de verworven
kennis en melkproduktie (door overdracht en cursussen), maar
tevens zullen de armsten van de armen in het bezit komen
van (gratis) melk en kalveren.

7. Budget in Euro’s

4. Aktiviteitenplan
DECEMBER
• World Vision bezoekt Casei en Camarasu en bespreekt
projekt voorstel met 20 families.
• World Vision deelt selectiecriteria met bevolking.
JANUARI
• Selectie van 4 families voor het projekt uit Casei
en Camarasu.
• Onderhandelingen en selectie veehandelaren
en voedselleveranciers.
FEBRUARI
• Aanschaf van koeien door World Vision’s landbouwspecialist
samen met de vier families in de twee dorpen.
• Start onderwijs (cursus) en advies over gebruik van
technologie voor de boeren.
MAART/APRIL
• Uitwisseling van ‘best pratices’ tussen de vier families en
de gemeenschap.
• Bezoek AKB Bert Muller twee medewerkers aan Casei en
Camarasu en omgeving, ontmoeting met boeren.

Aanschaf vee (koeien)
Projektbegeleiding, advies & cursussen
voor boeren
Bezoek AKB-medewerkers aan dorpen
(accommodatie & transport in Roemenië)

e  6.400,-

Totaal

e 10.000,-

e  2.800,e

800,-

Wat beweegt ons
Echte kansen voor kinderen en hun omgeving
Echte kansen voor kinderen en hun leefomgeving, daar gaan
we voor! Wij willen hun leven structureel verbeteren en werken
aan een veilige en rechtvaardige omgeving. We helpen
iedereen; geloof, ras of overtuiging maakt daarbij niet uit.

Visie voor de wereld
Onze visie voor ieder kind: een leven dat tot volle bloei kan
komen.
Ons gebed voor ieder hart: de wil om dit te realiseren.
Kind centraal
Deze visie is het hart van ons werk: wij stellen kinderen
centraal. We willen dat ieder kind dat in armoede leeft,
zich kan ontwikkelen. Ons enthousiasme en onze inspiratie
hiervoor komen uit de Bijbel waarin Jezus Christus zegt:
“Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn
volheid”.
Onze visie op ontwikkelingssamenwerking
We vinden dat ontwikkelingssamenwerking méér is dan alleen
het opzetten van goede en duurzame ontwikkelingsprogramma’s. Daarom kiezen we ervoor niet alleen praktisch te werken
zoals aan schoon water, onderwijs en voedsel, maar ook aan
de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld.
Onze wil
Wanneer je betrokken raakt bij armoede, raakt het je hart en
leven. Samen willen we een verschil maken en onze ogen niet
sluiten. De wil om iets aan armoede te doen, heeft veel te
maken met het geven van informatie hier in Nederland,
bijvoorbeeld over de vreselijke gevolgen van hiv en aids.
We willen armoede en onrecht dichterbij brengen: dichter bij
ieders hart, dichter bij jou.
Gebed
Het gebed in onze visie wijst op onze christelijke motivatie
en identiteit, een van onze kernwaarden. Wereldwijd werken
betrokken christenen bij World Vision.

www.worldvision.nl

