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BEZINNING

Voor de mensen in Sierra Leone is 

landbouw de belangrijkste bron van 

inkomsten. Toch is de armoede onder 

boerenfamilies het grootst. Van hun 

zelf geteelde gewassen eten ze het 

meeste zelf op om te overleven. Wat 

daarna overblijft om te verkopen is 

vaak niet genoeg om schoolgeld en 

ziekenhuiskosten te betalen. Grillige 

weersomstandigheden, tekort aan 

investeringen, geen toegang tot 

krediet, slechte infrastructuur en 

niet-bestaande landbouwsubsidies 

zijn de grootste beperkingen voor 

landbouwhervormingen. Eigenlijk 

veel om je zorgen over te maken. 

Door de boeren kennis van land-

bouw bij te brengen, kunnen ze het 

hele jaar door effi ciënt gewassen 

verbouwen en zijn ze verzekerd van 

een vast inkomen. Om dit te berei-

ken is World Hope International 

(WHI,) een pilotproject in Sierra 

Leone begonnen. Kleine groepen 

boeren krijgen betaalbare broeikas-

sen aangeboden. Ik spreek hierover 

met Isatu (30). Ze heeft drie kinde-

ren en samen met 14 andere vrou-

wen uit haar dorp kweekt ze, buiten 

het seizoen, tomaten in de broeikas. 

Voor haar betekent de broeikas veel 

meer dan alleen het verbeteren van 

landbouwmethodes. 

‘Ik werk al heel mijn leven hard. 

Eerst in het huis van mijn ouders 

en nu in mijn eigen huis; maar ik 

heb hier nooit wat mee verdiend. 

Door tomaten te kweken en ze 

te verkopen aan restaurants en 

hotels verdien ik nu voor het eerst 

mijn eigen geld. Daar ben ik trots 

op en ik zie dat mijn man me nu 

meer respecteert. Hij was altijd de 

kostwinner en besloot dus hoe ons 

gezinsinkomen werd uitgegeven. 

Nu heb ik hier ook iets in te zeggen, 

zelfs als het gaat om beslissingen 

die niets met geld te maken hebben.’ 

Isatu vertelt me dat hun groep in 

heel de gemeenschap wordt erkend 

en gerespecteerd. Hierdoor wordt 

de rol van vrouwen uitgebreid 

van het moederschap en zorgen 

voor het gezin naar onafhankelijke 

producent en zakenvrouw.

‘Het kassenproject kwam in een tijd 

dat het leven erg moeilijk voor me 

was. Ondanks het feit dat ik niet 

wist hoe mijn situatie zou kunnen 

veranderen, bleef ik voortdurend 

tot God bidden om verandering. De 

broeikas is een antwoord op mijn 

gebeden en ik loof God voor Zijn 

onverwachte gave, die Hij mij en de 

andere vrouwen heeft gegeven. Als 

vrouwen kunnen we elkaar steunen 

en van elkaar leren.’ Bijzonder om 

van Isatu te horen hoe de tekst uit 

Filippenzen 4 vers 6 in haar leven 

praktijk is geworden. 

Al hebben de vrouwen hun bedrijf 

nog maar net opgestart, klanten 

roemen de hoge kwaliteit van 

hun groenten en het feit dat ze 

buiten het seizoen voedsel kunnen 

kweken. ‘Omdat we in de laatste 

maanden onze tomaten goed 

kunnen verkopen en de gewassen 

erg goed groeien, heb ik hoop voor 

de toekomst,’ zegt Isatu met een 

glimlach. ‘Ik heb veel geleerd in de 

afgelopen maanden – over landbouw 

en zakendoen, maar nog het meest 

over God en hoe Hij voor me zorgt. 

Hier ben ik erg dankbaar om!’ 

COMMUNICATIEMANAGER BIJ PARTNEROR-

GANISATIE WORLD HOPE INTERNATIONAL 

SIERRA LEONE

AFRIKA’S POTENTIE

LEREN HOE GOD 
ZORGT
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw 

begeerten in alles, door bidden en smeken, 

met dankzegging bekend worden bij God.’ 

(Filippenzen 4:6)

REGIOONDERNEMERS

Jelle van Veen (49) is CEO van Dayseday BV uit Urk, een bedrijf 

dat visproducten produceert en verhandelt in 45 landen. Het 

bedrijf verkoopt zo’n 20.000 ton vis per jaar en telt een omzet 

van 80 miljoen. Van Veen is bestuurslid van RegioOndernemers 

Urk en betrokken bij de organisatie van de Visserijdagen Urk. 

BLIJMOEDIGE GEVER 

Drie jaar geleden raakte Van Veen betrokken bij de opzet van 

RegioOndernemers Urk. Inmiddels zijn 68 Urker onderne-

mers lid of vriend en brengen zij jaarlijks 40.000 euro bij 

elkaar voor projecten in ontwikkelingslanden. Over de reden 

dat hij lid is vertelt van Veen: ‘Ik vind het leuk met andere 

ondernemers om te gaan uit verschillende branches. Zeker 

als we samen iets kunnen doen voor onze hulpbehoevende 

medemens. Dan gaat het niet om de hoeveelheid die we 

geven, maar of we het doen uit liefde en bewogenheid met 

onze naaste. De Heere heeft de blijmoedige gever lief, niet 

zozeer wie het meeste geeft. Alles wat wij hebben ontvangen, 

is uit genade. We zijn doorgevers van Gods liefde, zowel in 

geestelijk als in materieel opzicht.’ 

WAARDEVOL KISTJE 

De opbrengst van de veiling zal de fondsen, die de Urker 

ondernemers in 2016 bij elkaar brengen, een fl inke boost 

geven. Tijdens de Visserijdagen Urk wordt op maandagmorgen 

2 mei het eerste kistje schol geveild voor het goede doel. De 

opbrengst was de eerdere edities niet mis. Van Veen: ‘In 2014 

bracht het kistje 75.000 euro op voor de Nierstichting. Dit was 

meer dan het eerste vaatje Hollandse nieuwe. Het mooie van 

het goede doel volgend jaar is dat veel van onze leden en ook 

ons dorp er affi niteit mee zullen hebben. Het gaat om steun 

aan Filipijnse vissers die niet beschikken over goede visappara-

tuur. Ze doen op primitieve wijze hun werk. Ze kunnen amper 

het hoofd boven water houden. Met steun in de vorm van 

kennis en middelen krijgen zij wel de kans te ontsnappen aan 

de armoede waarin ze leven. Voor mijn werk kom ik nogal eens 

in Aziatische landen. Daar zie ik dan ook armoede en besef ik 

extra hoe goed wij het in Europa hebben.’

Als echte visondernemer heeft Van Veen nog wel een bood-

schap voor het project en de vissers. ‘Ik zou ze willen adviseren 

zo duurzaam mogelijk te vissen en de vis zo vers mogelijk te 

verkopen op hun lokale markt. Uiteraard moeten de vissers 

ook leren in de toekomst zelfvoorzienend te zijn, zodat ze hun 

kennis weer kunnen overdragen op de volgende generatie. Zo 

is delen ook vermenigvuldigen.’

PUBLIEKSTREKKER

Nog even terug naar de veiling zelf. Daar zit een hele organisa-

tie achter. Van Veen: ‘We hebben het al vaker georganiseerd 

en er bestaat een goed draaiboek. Het is overigens wel van 

belang om elke keer een vooraanstaand persoon de veiling te 

laten verzorgen of kort het goede doel te laten presenteren. 

Dat trekt veel publiek én kopers. RegioOndernemers Urk zijn 

bezig zo’n persoon hiervoor uit te nodigen. Wie dat is houden 

we nog even geheim. Daar horen jullie te zijner tijd meer 

over. De veiling gaat op Amerikaanse wijze: dat wat de koper 

biedt betaalt hij ook. Dus niet de laatste koper betaalt de hele 

opbrengst. Voor een relatief laag bedrag kun je dus eigenaar 

worden van het kistje schol. Wat betreft de opbrengst, het zou 

mooi zijn als we 2014 evenaren. Stiekem hopen we op meer 

natuurlijk. Maar met iedere opbrengst zijn we tevreden.’

Bezoekers en kopers zijn ondernemers uit Urk en daarbuiten, 

maar ook politici en dienstverleners. Voor ondernemers van 

de andere RegioOndernemers-groepen in Nederland heeft 

RO Urk een leuk programma opgesteld met onder andere een 

bezichtiging van de visveiling en een visproeverij. ‘Iedereen is 

van harte welkom om deze veiling tot een succes te maken. U 

zult er geen spijt van krijgen, sterker nog, het geeft voldoening 

iets voor de medemens te kunnen en mogen doen. Maar wel in 

afhankelijk van de Heere die dit alles mogelijk maakt.’

>  Meer informatie over de veiling: www.visserijdagenurk.nl

OPBRENGST EERSTE KISTJE MEISCHOL 
VOOR PROJECT REGIOONDERNEMERS URK
(Tekst: Willemijn ten Brinke)

De tweejaarlijkse Visserijdagen Urk trappen af met een spectaculaire veiling van 

het kistje meischol. In 2016 is de opbrengt voor vissers in de Filipijnen, het project 

dat RegioOndernemers Urk steunt via Woord en Daad. Daar willen we alvast 

meer over weten.
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