
Nieuw wijkdoel: Stichting Ronoylion 

Stichting Ronoylion ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het eiland Mindanao  in de 
Filippijnen. Het gaat in die projecten om een integrale aanpak van onderwijs, landbouw en 
gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en waarbij zelfredzaamheid voorop staat. 

Het motto is “Geef de man een net, dan kan hij zelf 
zijn vissen vangen”.  
Ronoylion richt zich op groepen mensen die ver 
beneden het bestaansminimum leven en zelf het 
initiatief nemen om aan verbetering van hun situatie te 
werken. Zij worden daarbij begeleid door lokale Niet 
Gouvernementele Organisaties, die de situatie ter 
plekke heel goed kennen en tevens partner zijn van 
Ronoylion. Ronoylion zendt dus geen mensen uit, 
maar werkt aan verbetering met groepen die goed 
gemotiveerd zijn, samenwerken  en zelf initiatief 
nemen tot verbetering. Dit geeft de beste kans op 
slagen van een project. 
De stichting werkt in Nederland uitsluitend met 

vrijwilligers en maakt minimale kosten, waardoor de gelden optimaal ten goede komen aan de 
projecten.  

Momenteel is de stichting bezig met een 5-jaren project , 
waarvan het doel is de voedselzekerheid van inheemse 
boeren te verbeteren door van 1 à 2 maaltijden per dag 
naar 3 maaltijden te gaan. En in die maaltijden leert men 
meer diversiteit aan te brengen ivm de gezondheid van 
de gezinnen. De verbetering van die voedselzekerheid 
en diversiteit in voeding wil men bereiken door praktische 
trainingen op de coöperatieve velden en het aanleggen 
van kleine demonstratieboerderijtjes, waar zowel kennis 

van kleinvee als 
van akkerbouw wordt vermeerderd.  En dat alles op duurzame 
wijze. Aan die trainingen doen zowel boeren als boerinnen 
mee. In de loop van deze trainingen 
worden  landbouwmaterialen aangeschaft, waaraan het deze 
boeren ontbreekt, zoals kleine werktuigen, rijst-en mais 
molentjes, rijstveldploegen. Ook vindt aanleg plaats van 
drinkwater- en irrigatiesystemen voor 3 dorpen, aankoop van 
waterbuffels, geiten en varkens. Aan deze materialen en 
dieren kan de wijkgemeente Sterrenburg een hele mooie 
bijdrage leveren! 


