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2017.0411 Opzet van een melkveehouderij voor weduwen in Mullaitivu te Sri Lanka 
 
Mullaitivu ligt in de noordelijke provincie van het land en was zwaar getroffen door de burgeroorlog. 
Hoewel de regio in de droge zone van Sri Lanka ligt, valt er tijdens de moessonperiode veel regen. 
Daarbij heeft de plek voordeel van een aantal grondsoorten, die gunstig zijn voor de ontwikkeling van 
landbouwactiviteiten en melkveebedrijven. Er worden verschillende landbouwproducten geteeld, zoals 
rijst, peulvruchten, aardnoten en kokosnoten. In mindere mate was veehouderij aanwezig in de regio. 
Dit lag vooral aan de lage melkopbrengst van de lokale koeienrassen. Hier moest wat aan gedaan 
worden en dat is gelukt! 
 
Dit project betrof de opzet van een modelboerderij voor melkvee in Mullaitivu Op het terrein is als 
eerste de grond opgeschoond en geprepareerd, er zijn omheiningen geplaatst en de verbouw van 
voedergewassen heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft men het bewateringssysteem geïnstalleerd. De 
modelboerderij is gebouwd en er staat een prachtige boerderij. Er zijn 20 kruis gefokte Jersey-koeien 
gekocht voor de hoge melkopbrengsten. De op de modelboerderij gefokte kalveren van de Jersey-
koeien zijn beschikbaar gesteld aan de deelnemende boeren om hen te helpen om het inkomen aan te 
vullen. Er zijn trainingen in de methoden voor intensieve veehouderij gegeven aan acht fokkers; deze 
fokkers zijn werkzaam op de modelboerderij en worden betaald voor hun werkzaamheden. 
 
Middels dit belangrijke project hebben de boeren in 
Mullaitivu een start gemaakt met de melkproductie in 
de regio. Moderne methoden en technieken zijn 
toegepast; het intensiveren van melkveehouderij 
vergroot de inkomsten, werkgelegenheid en 
beschikbaarheid van verse melk voor de regio. De lokale 
melkveeboeren en potentiële melkveehouders zijn 
getraind. Ongeveer 200 gezinnen kunnen nu verse melk 
van goede kwaliteit tegen kostprijs afnemen via de 
modelboerderij.  
 
Door het introduceren van nieuwe koeienrassen met een hogere melkproductie in de regio is de 
melkveehouderij enorm bevorderd. 
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2018.0182  Watervoorzieningen voor het ziekenhuis in Passe Catabois in Haïti  

Passe Catabois is een arm gebied in het noordwesten van Haïti. Hier staat een klein ziekenhuis, waar 

twee dokters werken. Dagelijks worden hier meer dan veertig patiënten geholpen, vinden er bevallingen 

plaats en worden kleine operaties uitgevoerd.  

In Haïti hebben ze geen nationaal waterleidingsysteem, 

waardoor iedereen zelf moet zorgen voor een oplossing. 

Ook in dit drukbezochte ziekenhuis kwam niet alle 

dagen water uit de kraan. Er was een groot tekort aan 

drinkwater. Er was een waterleiding vanuit een in de 

buurt gelegen bron naar het ziekenhuis, maar in droge 

periodes komt daar nauwelijks water uit. Door de grote 

bevolkingstoename en de enorme waterbehoefte is er 

door de jaren heen door verschillende mensen een 

aansluiting gemaakt op deze leiding, waardoor er steeds 

minder water bij het ziekenhuis kwam en de waterdruk 

aanzienlijk daalde. Er waren zelfs momenten dat er 

helemaal geen water uit de kraan kwam. Daarnaast 

beschikte het ziekenhuis niet over een adequate 

wateropslag. 

Om te zorgen dat het ziekenhuis het hele jaar door 

voldoende water ter beschikking heeft, is er een 

waterreservoir aangelegd. Het regenwater van de daken 

en het water van de bron wordt opgevangen en naar 

een reservoir geleid. Dankzij zonnepanelen wordt het 

water omhoog gepompt, zodat het daarna met redelijke 

druk uit de kranen kan stromen.  

Met dit belangrijke project kan het ziekenhuis elke dag ongeveer 50 patiënten helpen en hoeven er geen 

afspraken meer te worden afgezegd, vanwege een tekort aan schoon water. Een klein project met een 

groot verschil!   
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2020.0076 Training en renoveren van een basisschool in Suriname 

In Suriname ligt het dorp Matta. Hier wonen een paar honderd mensen, ver 

verwijderd van de hoofdstad Paramaribo. De omstandigheden zijn er nog primitief. 

Om er te komen moet je over een zandweg, de bewoners hebben geen 

waterleiding en de dichtstbijzijnde winkel is ruim 23 kilometer verderop. 

De kinderen in het dorp worden in veel gevallen door de moeders opgevoed. De 

vaders zijn vertrokken om ergens anders werk te kunnen vinden. Door de armoede 

en weinig mogelijkheden om je leven te kunnen verbeteren, zijn er in Matta veel 

problemen. Van drank- en drugsmisbruik tot huiselijk geweld en criminaliteit. 

In het dorp is een basisschool. Doordat de overheid nauwelijks aandacht heeft voor 

de inheemse bevolking, had de school een groot tekort aan materialen en werden 

de docenten niet genoeg bijgeschoold. Iedereen op school kreeg hetzelfde 

onderwijs, waardoor kinderen met leer- of gedragsproblemen 

te weinig aandacht kregen. Zij konden niet meekomen op 

school, staken daardoor ook niet veel op en hadden later in 

hun leven grote moeite om een fatsoenlijke baan te vinden. 

Het doel van dit project was om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren, zodat moeilijk lerende kinderen 

dezelfde kansen krijgen als kinderen op andere scholen. Met 

speciale begeleiding en individuele aandacht kunnen straks 

deze kinderen zelfstandig een eigen leven opbouwen. 

De uitvoering van het project is heel goed gegaan. De 

leerkrachten zijn getraind en de ouders betrokken bij 

het onderwijs. Daarnaast is het schoolgebouw 

gerenoveerd en nieuw materiaal aangeschaft, zoals 

computers en boeken. Met trainingen voor 

leerkrachten en ouders, plus de renovatie van de 

school, krijgen kinderen in het regenwoud van 

Suriname dezelfde kansen als hun leeftijdsgenoten in 

de stad. 

Foto’s: nieuw schoolmeubilair en gerenoveerde lokalen en , 

tijdens de les en renovatie en  
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2021.0061 Irrigatie- en drinkwaterproject voor twee dorpsgemeenschappen in Armenië 

 

Een groot gedeelte van de inwoners van de dorpen Achajur 

en Luisaghpuyr in Armenië is boer en voor het 

levensonderhoud volledig afhankelijk van de 

watervoorzieningen. De pijpleidingen in beide dorpen waren 

grotendeels onbruikbaar geworden, mede door hevige 

weersomstandigheden van de afgelopen jaren, en waren 

hoognodig aan vervanging toe.  

 

Het is een geslaagd project geworden; de pijpleidingen zijn 

gerenoveerd met grote betrokkenheid van de 

dorpsgemeenschappen. Zij hebben voornamelijk in transport 

en arbeid bijgedragen.  

 

Met deze renovatie van de waterleidingen hebben de 

inwoners iedere dag toegang tot water om hun 

landbouwgronden te irrigeren en zo in hun levensonderhoud 

te kunnen voorzien. Zij kunnen nu meer oogsten, zodat er 

voldoende eten is om de strenge winters door te komen.  

Door de toegang tot drinkwater hebben de inwoners 

voldoende drinkwater, wat een stuk hygiënischer is en minder ziektes zal veroorzaken. De waterpijpleiding 

is overgedragen aan de lokale overheid. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud ligt bij de 

dorpsgemeenschap en de Users Water Company.  

Foto’s: renovatiewerkzaamheden van de waterleidingen 

 


