
Informatie over ons wijkdoel 

Zondag 28 maart is de collecte voor ons wijkdoel: Ronoylion  

Zoals u weet, steunen wij als ons wijkdoel de stichting Ronoylion uit Marken met hun 

projecten op het eiland Mindanao in de Filippijnen.  Het gaat om een aantal dorpen 

op dat eiland, waar de graad van ondervoeding onder volwassenen en kinderen erg 

hoog is en waar jaarlijks verschillende hongermaanden zijn. Dat komt door een lage 

landbouwproductie als gevolg van gebrekkige landbouwmethodes en 

landbouwkennis. Ook het gebrek aan een goed drinkwater-  en irrigatiesysteem is 

een probleem en dus is men zeer afhankelijk van regen tijdens het regenseizoen, dat 

op zijn beurt onvoorspelbaar is geworden door de klimaatveranderingen. Daarnaast 

is er een gebrek aan landbouwmateriaal en aan eigen zaaigoed. De stichting 

Ronoylion steunt hen daarbij.  Dat doet ze samen met de lokale partner MISPI, 

broeders en zusters van de congregatie van de Karmelieten en de United Church of 

Christ in the Philipines  (UCCP).  

 

We kunnen geen echte actie opzetten in deze tijd, maar we durven u wel te vragen: 

doet u mee? Geeft u een bijdrage voor een waterbuffel, een kip of een geit? 

 
Waterbuffels zijn voor de boeren in de Filipijnen heel belangrijk. 

Het is voor hen als een tractor hier in het westen. 

De dieren worden gebruikt als trekdier op het land èn om vracht mee te vervoeren.   

Een waterbuffel kost ongeveer € 450,  afhankelijk van de leeftijd. Lukt het ons om 

tijdens de collecte van 28 maart een waterbuffel te kopen? 

 
Elk gezin krijgt een koppel kippen en een geit òf een varken.  

Er is een verdeelsysteem opgezet, waarbij een nieuwgeboren geit of varken wordt 

doorgegeven aan een familie die nog geen geit of varken heeft. Zo breidt het 

kleinvee zich als een olievlek over de dorpen uit. 

Een geit kost € 10,00  en een varken € 35,00. 


