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Voor wie fietsen we? 

Broederlijk Delen 

Vlaamse ngo, opgericht in 1961

Actief in 13 landen

“Omdat het Zuiden plannen heeft”

 Broederlijk Delen zet zelf geen projecten op

 Ze steunen de eigen plannen van de lokale 

bevolking tegen armoede en onrecht

 Samen met 162 lokale  partnerorganisaties

 Dit geeft de beste garantie op duurzame 

verandering



Broederlijk Delen in Oeganda

10 partnerorganisaties

2 regio’s: Rwenzori en Lango

Focus: 

 Voedselzekerheid: de strijd tegen honger

 Armoede: een behoorlijk inkomen voor de 

boeren

Voor wie fietsen we? 



Voor wie fietsen we? 

Rwenzori (Westen)
Zeer vruchtbare regio, toch veel armoede bij de boeren.

De oogst raakt niet op de markt (transport!) dus de boeren verkopen aan 
opkopers die naar de dorpen komen. 

Vaak worden ze opgelicht en krijgen ze een veel te lage prijs omdat ze 
niet op de hoogte zijn van de marktprijs. 

Wat doen de partnerorganisaties? 
 Informeren over de juiste prijs 

 Oogst stockeren zodat de boeren 
kunnen verkopen als de prijzen hoger zijn

 Kredieten verlenen 

 Vormingen, opvolgen marktstrategieën…

Wij bezoeken er: COSIL en KRC FM



COSIL

Begeleidt een 1000-tal boeren:

 Productie rijst

 Zaaigoedselectie

 Boekhouding

Bezoek aan modelboerderij



KRC FM

Informeert boeren over prijzen:

 Via informatiecentra

 In een mobiele bioscoop

 Op de radio

 Via sms



Voor wie fietsen we? 

Lango (Noorden) 

Regio getroffen door de burgeroorlog

Bevolking keert in 2006 terug naar huis na jarenlang verblijf in vluchtelingkampen. 

Maar: huizen verwoest, land verwaarloosd, vee afgeslacht, landbouwkennis 
verloren. 

 Gevolg: honger!

Wat doen de partnerorganisaties?
 Aanleren landbouwtechnieken

 Opzetten van artisanale handeltjes (= extra   
bron van inkomsten)

 Kweekprogramma’s met geiten en kippen 

 Voorzien van beter zaaigoed, ossenploegen

Wij bezoeken er: ICES



ICES

 Bijenproject  Kippenkwekerij:

bv. Hassan en Lucy



Wat betekent uw steun concreet? 

 Met 10 euro koop je een gereedschapskist om fietsen te herstellen.

 Met 50 euro koop je vijf kippen en de vorming die een gemeenschap nodig 

heeft om te starten met kippen kweken. 

 Met 580 euro koop je 2 ossen en een ploeg . Zo help je 40 families.



De uitdaging van Jef en Kristof

Rombouts

Twee Hoogstratenaren fietsen voor deze doelen van Broederlijk

Delen – avonturen te volgen via de blog: 

http://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-oeganda-2016/jef-

kristof-dwars-door-oegenda

http://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-oeganda-2016/jef-kristof-dwars-door-oegenda

