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Geertrui Windels, Trias-ambassadrice:

‘Met zijn landenkantoren staat Trias 
letterlijk en fi guurlijk tussen de mensen. 
Trias is stimulator en draaischijf, maar 

uiteindelijk zijn het altijd de mensen zelf 
die hun lot in eigen handen nemen.’

Piet Vanthemsche, 
voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden:

‘Landelijke Gilden heeft de herstructurering 
van Repam mee begeleid. De Congolese 
boerenleiders vertelden me dat ze op ter-
mijn wellicht zonder Trias voort kunnen, 
maar de samenwerking met Landelijke 

Gilden willen ze nooit kwijtraken.’

Lieve Droogmans, nationaal voorzitster Markant vzw:

‘In Guinee stond ik versteld van de 
veerkracht bij vrouwen. Samen met Trias 

wil Markant vzw hen op het hart drukken 
wat we eerder zelf ontdekten: dat vrouwen 

kunnen leren van andere vrouwen. Zelf 
kunnen we trouwens veel opsteken van de 

creativiteit bij vrouwen in het Zuiden.’

Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder Unizo:

‘Door mijn werkbezoek aan de Filipijnen 
raakte ik nog sterker overtuigd van de 

meerwaarde van kleinschalig 
ondernemerschap voor de ontwikkeling 

van een maatschappij. Zowel bij ons als 
in het Zuiden verdienen onder nemende 

mensen de nodige ondersteuning.’

Trias-ondernemersontwikkelaars 



Beste lezer,

‘Een organisatie die nadrukkelijk investeert in 
zijn kwaliteitsbeleid, moet waken over zijn 
overheadratio. Dat doen we onder meer door 
onze acties op het terrein uit te breiden.'

2013 was voor Trias een uitermate belangrijk scharnierjaar. Onze nieuwe strategie 
werd voelbaar op het terrein: meer dan ooit mikken we op de versterking van boeren
organisaties en ondernemersverenigingen. Die keuze was onze leidraad bij de selectie 
van een reeks nieuwe partners in de veertien landen waar Trias vandaag actief is.

Met die nieuwe strategie onder de arm verdedigden we bij de federale overheid ons 
programmavoorstel voor de komende drie jaar. Een cruciaal dossier voor Trias, want 
de federale overheid is veruit onze belangrijkste geldschieter. Met grote onderscheiding 
zijn we in ons examen geslaagd: na een grondig consultatie en evaluatieproces kregen 
de ambitieuze groeiplannen van Trias begin dit jaar nagenoeg over de hele lijn groen 
licht. Een enorme blijk van vertrouwen in de kwaliteit die Trias te bieden heeft.

Het woord is gevallen: kwaliteit. Trias is een lerende organisatie, die met succes 
investeert in de efficiëntie van zijn internationale structuur en de passie van zijn 129 
medewerkers. Om de groei te illustreren: ons budget van 13,6 miljoen euro in 2013 is 
geëvolueerd naar een begroting van 17,1 miljoen euro voor dit jaar. Zo consolideert 
Trias zijn positie in het snel veranderende landschap van de ontwikkelings  
samenwerking.

Begrijp me niet verkeerd: groei is geen doel op zich voor Trias. Maar een organisatie 
die nadrukkelijk investeert in zijn kwaliteitsbeleid, moet waken over zijn overheadratio. 
Dat doen we onder meer door onze acties op het terrein uit te breiden. Het aantal 
lokale partners is fors gestegen en we hebben de voorbije maanden ook landen
kantoren geopend in ZuidAfrika en Burkina Faso. Daarom zijn sommige cijfers in dit 
jaarverslag intussen weer achterhaald: zo leunt het totaal aantal ondernemende 
mensen dat we vandaag ondersteunen eerder aan bij de twee miljoen.

De unieke kracht van Trias schuilt in zijn netwerk. Voor onze 
lokale partners in het Zuiden vertolken we immers niet alleen de rol van financier en 
adviseur: we brengen hen ook in contact met gelijkgestemde mensen binnen én buiten 
hun werkgebied. Ondernemers in Ghana begrijpen ondernemers in Ecuador, of 
Vlaanderen. Met volle overtuiging verweven we de expertise van onze Vlaamse 
partnerbewegingen én hun netwerk in onze programma’s voor het Zuiden.  
Niet in het minst omdat we ervan overtuigd zijn dat ook de Vlaamse  
ondernemers veel kunnen opsteken van hun collega’s in het Zuiden. 

Philippe Matthijs 
Voorzitter
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De onderstaande inhoudsopgave toont 
waar u de informatie kan terugvinden 
over de economische, ecologische en 
sociale indicatoren van het Global 

Reporting Initiative, kortweg gri. Deze  standaard moedigt 
ngo's, bedrijven en overheden aan om te rapporteren over 
hun maatschappelijke impact. In de sector van de ontwikke
lingssamenwerking is Trias één van de voortrekkers in het 
rapporteren op basis van gri.



 3 Over Trias
Historiek
Trias is bij de geboorte van het nieuwe millennium ontstaan uit 
de fusie van act, Form en Ieder voor Allen. Act werd destijds 
gesteund door particulieren en maatschappelijke groeperingen 
zoals vkw, ku Leuven en de christendemocratische beweging. 
Ieder voor Allen was een geesteskind van de landelijke bewe
ging, terwijl Form ontstaan is vanuit de middenstandsorgani
saties. Aan de basis van hun samensmelting ligt de overtuiging 
dat de zelfontwikkeling van ondernemende mensen een essen
tieel ingrediënt is voor duurzame ontwikkeling in het Zuiden. 
Het eerste strategische planningsproces dateert van 2006. 
Twee jaar later werd Trias door Boerenbond erkend als zijn 
agriagency in het wereldwijde netwerk van AgriCord. De 
nieuwe strategienota die de werking tot 2018 beschrijft, is van 
kracht sinds 1 januari 2013. Stap voor stap heeft Trias zich 
kunnen ontwikkelen als één van de grootste structureel wer
kende ontwikkelingsorganisaties in ons land.

Geografie
Naast het hoofdkantoor in Brussel telde Trias in 2013 tien over
zeese landen en regiokantoren, verspreid over Azië, Afrika en 
LatijnsAmerika. De context voor kleinschalig ondernemer
schap loopt in de diverse werkgebieden sterk uiteen, waardoor 
het belangrijk is om de programma's zo dicht mogelijk bij de 
sleutelactoren – lees: de familiale boeren en kleine onder
nemers – aan te sturen. Op het hoofdkantoor in Brussel zijn de 
ondersteunende diensten gehuisvest: het Internal Operations 
& Services Department (human resources en financiën), het 
Network Development Department (relatiebeheer) en het Pro
grams Coordination Department (programmacoördinatie). In 
2013 werd er het Quality Department aan toegevoegd dat zich 
 exclusief bezighoudt met kwaliteitsmanagement.

Bestuur
Trias is een vzw naar Belgische recht, met als hoogste 
bestuursorgaan de algemene vergadering. Alle bestuursleden 
zijn onbezoldigde vrijwilligers die geen mandaat hebben 
binnen de operationele werking van de organisatie. Driekwart 
van de zitjes in de algemene vergadering is voorbehouden voor 
vertegenwoordigers van de Vlaamse partnerbewegingen en 
voor personen die verwant zijn met cd&v. De overige plaatsen 
zijn bestemd voor andere relevante maatschappelijke actoren. 
De krijtlijnen van de organisatie worden uitgezet door de raad 
van bestuur. 

De samenstelling van de raad van bestuur op 31 december 
2013 was als volgt:

• Philippe Matthijs – voorzitter. Sinds maart 2012 voorzitter 
van Trias. Ook directielid bij kbc Bank & Verzekeringen.

• Chris Verhaegen – ondervoorzitster. Begon  als journaliste, 
werkte daarna bij Voka en eindigde  haar carrière als secreta
risgeneraal van PensionsEurope.

• Sabine de Bethune – bestuurslid. Was tien jaar voorzitter van 

Trias. In de vorige legislatuur stond ze als cd&vpolitica aan 
het hoofd van de Senaat.

• Lieve Droogmans – bestuurslid. Sinds maart 2011 voorzitster 
van Markant vzw. Meer dan twintig jaar als vrijwilliger actief 
geweest bij deze vrouwenbeweging.

• Jan Boulogne – bestuurslid. Directeur van Unizo Onderne
mersvereniging vzw. Verantwoordelijk voor de begeleiding 
van 270 lokale ondernemersverenigingen en voor maat
schappelijkeconomische projecten.

• Miet Deckers – bestuurslid. Voormalig directeur van Ipovo. 
Daarna woordvoerster en communicatieadviseur voor tal 
van toppolitici.

• Willy Delvaux – bestuurslid. Voormalig algemeen directeur 
van Procter & Gamble in België en Nederland. Op dit ogen
blik bestuurder bij meerdere organisaties.

• Erwin Van Der Kelen – bestuurslid. Als ondernemer al tien 
jaar actief bij Unizo, Syntra West, Hotelschool Ter Groene 
Poorte en de Eurometropool KortrijkRijselDoornik. 

• Frans De Wachter – bestuurslid. Directeur van klj en Groene 
Kring. Voordien actief als consultant in de zorgsector en 
voorzitter van klj.

• Emmanuel Vande Woestyne – bestuurslid. Als kaderlid jaren
lang actief in de banksector. Nationaal erevoorzitter van 
Neos en penningmeester van de vzw Vlaamse Ouderenraad.

• Eric Tollens – bestuurslid. Hoogleraar emeritus landbouw
economie aan de ku Leuven. Voert onderzoek rond land
bouwontwikkeling en agrarische marketing.

• Wouter Vandersypen – bestuurslid. Directeur van Kampani, 
een sociaal investeringsfonds. Voorheen werkzaam bij de 
Wereldbank en als noodhulpverlener bij icrc en irc. 

• Joris Van der Wee – bestuurslid. Voormalig commercieel 
directeur bij kbc Bank & Verzekeringen. Ook bestuurder 
geweest van vkw, naast andere mandaten.

• Nik Van Gool – bestuurslid. Nationaal voorzitster van kvlv. 
Ook voorzitster van Kind en Preventie.

• Christian Stivigny – bestuurslid. Directeur van Landelijke 
Gilden. Ook bestuurder in verschillende andere organisaties 
en verenigingen.

Medewerkers op hoofdkantoor
In totaal heeft Trias 129 medewerkers in dienst. Op het hoofd
kantoor in Brussel is het aantal personeelsleden in 2013 licht 
gestegen van 30 naar 32 eenheden. Het nieuwe organigram dat 
op 1 januari 2013 van kracht werd, heeft immers een volledig 
nieuwe afdeling gecreëerd: het  Quality Department. In de loop 
van het jaar werden vijf nieuwe personeelsleden aangeworven, 
terwijl we afscheid genomen hebben van drie collega’s. Op die 
manier is het personeels verloop sterk gedaald van 29 procent 
in 2012 naar tien procent in 2013. Vier medewerkers vierden 
trouwens hun vijfjarig  jubileum en twee medewerkers over
schreden de kaap van tien dienstjaren.
Alle medewerkers op het hoofdkantoor vallen onder de cao’s 
voor sociaalcultureel werk, ofwel het paritair comité 329. De 
arbeidsvoorwaarden zijn ten opzichte van 2012 niet gewijzigd, 
met uitzondering van een salarisindexatie van twee procent, 
die doorgerekend werd in de bruto loonbarema’s. 
In 2013 heeft Trias zijn competentiemanagement verder uitge
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bouwd. Tijdens een aantal workshops werden de medewerkers 
op het hoofdkantoor in deze discipline getraind. We beschik
ken voortaan over een breed instrumentarium om bij de 
instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers compe
tentiegericht te handelen. Andere vormingen en trainingen 
hebben vooral op individueel vlak plaatsgevonden.

Medewerkers op overzeese kantoren 
Het overzeese personeelsbestand van Trias telt 97 eenheden, 
waarvan 21 expat medewerkers en 76 lokale personeelsleden. 
Het aandeel van de expat medewerkers is in 2013 met zestien 
procent gedaald ten opzichte van het jaar voordien. Daardoor 
stijgt het relatieve gewicht van het lokale personeel op de kan
toren in het Zuiden. De nieuwe programmaperiode die op
1 januari 2014 is ingegaan, heeft tot veel contractwissels geleid 
aan het eind van 2013.
In 2013 opende Trias een nieuw landenkantoor in ZuidAfrika, 
waar twee medewerkers werden tewerkgesteld. De kantoren in 
Guinee en Oeganda zijn respectievelijk het sterkst gekrompen 
en gegroeid. Een internationale benchmarkstudie rond arbeids
voorwaarden heeft bijgedragen tot een grotere harmonisering 
van de loonbarema’s, waarbij zowel rekening gehouden wordt 
met de beleidsvisie van Trias als met de lokale regelgeving en 
context.

Tabel Plaats van tewerkstelling van medewerkers

 Expat medewerkers Lokaal personeel

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Brussel 0 0 0 28 30 32

Congo 3 4 1 17 18 17

Ghana 1 1 1 7 7 8

Guinee 3 3 3 10 13 9

Tanzania 5 5 5 8 8 9

Oeganda 3 3 4 9 9 12

Zuid-Afrika 0 0 0 0 0 2

Brazilië 1 1 1 2 2 2

Ecuador 3 3 3 5 5 5

El Salvador 1 1 1 5 4 7

Guatemala 1 1 0 1 0 0

Honduras 1 1 1 1 1 1

Peru 0 0 0 0 0 0

Filipijnen 2 2 1 3 4 4

 Totaal 24 25 21 96 101 108

Tabel Bestuur en medewerkers naar geslacht,  
leeftijd en afkomst

Algemene 
vergadering

Raad van 
bestuur

Mede
werkers

 mannen 37 10 73

 vrouwen 19 5 56

<30 jaar 3 0 12

30-50 jaar 18 4 91

>50 jaar 35 11 26

afkomstig uit eu 55 15 50

niet afkomstig uit eu 1 0 79

behorend tot etnische 
minderheid

0 0 1

Vrijwilligers
De betrokkenheid van leden, bestuursleden en medewerkers 
van de Vlaamse partnerbewegingen is een belangrijke pijler 
voor onze werking. We streven dan ook voortdurend naar een 
grotere en veelzijdigere inzet van mensen die zich persoonlijk 
betrokken voelen bij de doelstellingen van Trias. Vanuit de 
interesses van vrijwilligers schakelen we hun competenties zo 
effectief mogelijk in om de grootst mogelijke impact in het 
Zuiden te realiseren. 
In 2013 waren 827 personen uit de partnerbewegingen actief 
betrokken bij Trias: 397 bestuursleden, 208 leden en 222 perso
neelsleden. Trias doet ook frequent een beroep op mensen uit 
het netwerk van de partnerbewegingen of zelfs daarbuiten. 
Deze vrijwilligers worden ingezet voor een heel brede waaier 
aan taken: vertaalopdrachten, administratie, logistieke onder
steuning, videoproductie, kennisuitwisseling of de ontwikke
ling van programma’s en beleidsteksten. Trias kreeg in 2013 
ondersteuning van 87 vrijwilligers die niet rechtstreeks gelinkt 
zijn aan de Vlaamse partnerbewegingen.

Donateurs
Trias kan rekenen op honderden institutionele en particuliere 
donateurs, die stuk voor stuk van groot belang zijn voor de 
realisatie van onze doelstellingen. In 2013 heeft Trias van indi
viduele schenkers een bedrag ontvangen van 250.203 euro. Het 
hoofdstuk over het Zuiden vermeldt per land of regio een over
zicht van overheden, bedrijven en organisaties die een bijdrage 
storten voor specifieke programma’s. Daarnaast zijn er ook 
institutionele donateurs die over de landen en regio’s heen de 
algemene werking van Trias ondersteunen: 11.11.11, Bossuyt 
Winkelinrichting, Norriq, Ter Helme, vdk, cd&v, de gemeenten 
SintGillisWaas en LoReninge, de stad Ieper en onze Vlaamse 
partnerbewegingen, inclusief hun lokale afdelingen. 
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Lidmaatschappen
• Trias is erkend als agriagency van 

AgriCord. 
• Trias is lid van 11.11.11 en ngo

federatie, respectievelijk de koepel en 
de sectorfederatie van de niet
gouvernementele organisaties. 

• Trias is lid van de vef, de Vereniging 
voor Ethische Fondsenwerving. 

• Trias is deelnemer aan Donorinfo, 
een site met objectieve informatie 
over de activiteiten en middelen van 
goede doelen.

• Trias is lid van de coalitie ‘2015 De 
Tijd Loopt’ , de coalitie die waakt 
over de Millenniumdoelstellingen. 

• Trias is één van de stichtende leden 
van het Wereldmediahuis, de 
uitgever van mo*magazine.

• Trias is lid van de Social Performance 
Taskforce. 

• Trias is lid van het European 
Microfi nance Platform.

• Trias is lid van Kauri, een Belgisch 
platform rond duurzaam 
ondernemen.

• Trias is lid van de Coalitie tegen 
Honger, een samenwerkingsverband 
van een 20tal ngo’s rond de 
voedsel en landbouwproblematiek.

• Trias is lid van de alliantie AgriCongo 
die bouwt aan de versterking van de 
familiale landbouw in Congo.

• Trias is stichtend lid van 
Ondernemers voor Ondernemers, 
een samenwerkingsverband tussen 
ngo’s en bedrijven.

• Trias is lid van Procura vzw, een 
kenniscentrum voor de nonprofi t en 
sociale economie.

• Trias is lid van efqm, een platform 
dat organisaties in staat stelt hun 
kwaliteitsbeheer te verbeteren.

• Trias is lid van Sociare, de sociaal
culturele werkgeversfederatie.

Kwaliteitszorg
Trias heeft in 2013 belangrijke vooruitgang geboekt met de uitbouw 
van zijn Planning, Learning and Accountability Trias System (Plats). 
Een nieuw ontwikkelde set van meetinstrumenten – Spider – zal 
vanaf 2014 toelaten om de capaciteitsversterking van onze partners 
in het Zuiden nog beter op te volgen. Indicatoren die voor het beha
len van onze doelstellingen belangrijk zijn, werden in het kader van 
deze methodologische innovatie verder verfi jnd.
Als lerende organisatie heeft Trias in 2013 ook geïnvesteerd in een 
extern begeleide bevraging van zijn partners in het Zuiden. In het 
algemeen stellen ze de samenwerking erg op prijs. Rond een aantal 
verbeterpunten heeft Trias concrete engagementen tot bijsturing 
aangegaan.
Een algemene evaluatie van de programma’s die de voorbije jaren 
door de federale overheid werden gefi nancierd, toont aan dat de 
versterking van ledenorganisaties vruchten afwerpt. Er is een sterke 
correlatie tussen de capaciteitsversterking van ledenorganisaties en 
de levensstandaard van boeren en ondernemers die aangesloten 
zijn bij deze verenigingen. 
In het kader van zijn integrale kwaliteitszorg heeft Trias in 2013 ook 
een systeem van interne audits op punt gesteld. De eerste divisies 
zullen in 2014 onderworpen worden aan een interne doorlichting.

Ethiek en fondsenwerving
Voor Trias zijn de ethische aspecten rond fondsenwerving een prio
ritair aandachtspunt. In 2013 heeft dat engagement een recordscore 
van 96/100 opgeleverd bij de jaarlijkse beoordeling van de Vereni
ging voor Ethiek in de Fondsenwerving (vef).
Iedere ontwikkelingsorganisatie die zichzelf respecteert, is aange
sloten bij de vef. Jaarlijks krijgen de leden een beoordeling van hun 
informatieplicht. Dat Trias de grootste onderscheiding in de wacht 
sleept, is het gevolg van een bewuste keuze: we geven personeels
leden, donateurs, vrijwilligers en sympathisanten maximale inzage 
in de fi nanciële cijfers.
Ook op de communicatiedienst is ethiek een vaste waarde. Trias 
streeft ernaar om een waarheidsgetrouw beeld te scheppen van zijn 
programma’s in het Zuiden. Omdat ontwikkelingssamenwerking 
nu eenmaal gepaard gaat met vallen en opstaan, belichten we ook 
projecten die minder goed lopen dan verwacht. We geloven dat 
correcte informatie de betrokkenheid van onze stakeholders op de 
langere termijn alleen maar ten goede komt.

Trias onderschrijft de Ethische Code van de vef.
U beschikt over een recht op informatie.

Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en 
personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte 
gebracht worden van wat met de verworven fondsen 
gedaan werd.



Ontwikkelingssamenwerking 2.06 Ontwikkelingssamenwerking 2.0
Veel sneller dan de geïndustrialiseerde wereld 
hebben de ontwikkelingslanden zich hersteld van 
de financiële crisis. Bric-landen zoals India en 
China, maar ook armere landen – van Peru tot 
Congo – laten groeicijfers optekenen die in onze 
contreien niet meer voorkomen. Maar betekent dit 
een stijging van de levensstandaard voor iedereen? 

Voor Trias is louter economische groei 
onvoldoende: de groei moet ook ten goede 
komen aan de allerarmsten.

De levensstandaard van de mensen kan enkel structureel ver
beteren als het bruto binnenlands product per hoofd van de 
bevolking stijgt. Maar economische groei op zich is dus onvol
doende.  Al te vaak profiteert de overgrote meerderheid van de 
bevolking niet of onvoldoende van macroeconomische 
succesverhalen. 
Het succes van het beleid uitsluitend afmeten aan het bnp per 
capita is dus veel te simplistisch. Ga maar eens na hoeveel 
miljoenen mensen op dit ogenblik nog gedoemd zijn tot een 
bijna uitzichtloos bestaan in het Congolese binnenland of 
langs de ruige flanken van het Andesgebergte – en dit ondanks 
de mooie groeicijfers.  Zelfs in een groeiland als Brazilië blijft 
de kloof tussen rijk en arm schrijnend.

Ondernemende mensen in ademnood
Trias spant zich uitdrukkelijk in voor een inclusieve groei: ook 
vrouwen, jongeren en de meest kwetsbare groepen in de 
samenleving moeten erop vooruitgaan. Trias doet dit door 
zuurstof te geven aan ondernemende mensen die hun lot in 
eigen handen willen nemen. En het klinkt misschien para
doxaal, maar de meeste arme mensen op onze planeet zijn wel 
degelijk economisch actief: ze produceren voedsel, hebben een 
winkeltje, leveren diensten of maken artisanale producten. 
Helaas beschikken deze kansarme mensen zelden over de 
nodige productiemiddelen. 

Zeker in plattelandsgebieden zijn bedrijfsopleidingen schaars, 
de transportinfrastructuur loopt vaak mank en de toegang tot 
financiële diensten is afwezig, ofwel peperduur. Veel uitdagin
gen gaan het petje van individuele ondernemers te boven. 
Daarom brengt Trias ondernemende mensen samen. Centraal 
in onze werking staat de versterking van boerenorganisaties en 
ondernemersverenigingen. Zodat de individuele leden toegang 
verwerven tot bedrijfsopleidingen, betaalbare microfinancie
ring, rendabele afzetmarkten en actieve belangenbehartiging.

Ontwikkelingssamenwerking à la Trias
In ons land is Trias steeds meer dé referentie als het gaat over 
de ontwikkeling van kleinschalig ondernemerschap in het 
Zuiden. In onze programma’s verweven we immers de interna
tionale solidariteit van onze Vlaamse partnerbewegingen. Wie 
weet beter dan organisaties als Boerenbond of Unizo hoe je 
familiale boeren en kleine ondernemers op weg helpt naar een 
betere toekomst?

De sleutel tot succes voor de ontwikkelingssamenwerking van 
de toekomst is samenwerking tussen gelijkgestemde mensen, 
van lokaal tot internationaal niveau. Van Zuid naar Zuid. Van 
Noord naar Zuid, én omgekeerd. En dit op basis van volledige 
gelijkwaardigheid. 

Piet Vanthemsche, voorzitter van 
Boerenbond en Landelijke Gilden, 
overlegt in Kinshasa met zijn collega's 
Simplice Malembe en Paluku 
Mivimba Méthusalem van Conapac.
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Veranderingstheorie
Met de versterking van boerenorganisaties en onder
nemersverenigingen beoogt Trias structurele veran
deringen op lange termijn. Binnen een tijdshorizon 
van twintig jaar moeten tastbare wijzigingen optre
den in het leven van familiale boeren, kleine 
ondernemers en hun leefgemeenschappen. 
Trias gelooft dat zes ‘domeinen van 
verandering’ stuk voor stuk bijdragen 
tot de realisatie van die doelstelling: 

Georganiseerde  
familiale boeren en kleine 

ondernemers – vooral arme  
mensen, vrouwen en jongeren –  

hebben duurzaam verbeterde 
levensomstandigheden,  
zijn onderling verbonden  
en treden gezamenlijk op

Familiale boeren 
en klein schalige 

ondernemers hebben 
genoeg zelfvertrouwen 
om hun eigen leven te  

veranderen

Ledenorganisaties 
dragen bij aan een 

samenleving waarin 
iedereen in gelijke mate 

participeert

Ledenorganisaties 
dragen bij aan de 

sociale en professionele 
ontwikkeling van hun 

leden

Noord-Zuid en  
Zuid-Zuid partners 
werken samen aan 

gedeelde uitdagingen

   

Ledenorganisaties 
zijn actief in coalities 

en bewegingen om een 
tegenmacht op te 

bouwen

Familiale boeren 
en klein schalige 

ondernemers hebben 
toegang tot diensten 

en hulpbronnen 
zoals kennis en 
competenties

Vijf hefbomen
De versterking van boerenorganisaties en ondernemersvereni
gingen moet voor Trias leiden tot diverse resultaten:

1. De ledenorganisaties ontwikkelen een betere en duurzame 
interne werking.

2. Vrouwen, jongeren en heel arme mensen kunnen zichzelf 
ontplooien door een actieve participatie aan de werking van 
de ledenorganisaties.

3. Samen met strategische partners zorgen de ledenorganisa
ties voor een hoogstaande en geïntegreerde dienstverlening.

4. Op geëngageerde wijze integreren de ledenorganisaties zich 
in strategische netwerken, van lokaal tot internationaal 
niveau.

5. De partners van Trias in Vlaanderen en in het Zuiden wisse
len op gelijkwaardige wijze kennis en ervaring uit.
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1 STERKE  
ORGANISATIES

Trias is van mening dat krachtdadige en democrati
sche ledenorganisaties het best geplaatst zijn om 
de bestaanszekerheid van ondernemende mensen 
te verhogen. Om de interne werking van ledenorga
nisaties te verbeteren, zorgen de landenkantoren 
van Trias voor de financiering en begeleiding van 
acties rond thema’s als leiderschap, ledenwerving, 
boekhouding en financiële duurzaamheid. 
Sterke ledenorganisaties zorgen ook voor systemi
sche veranderingen op maatschappelijk en econo
misch vlak. Ze versterken het maatschappelijke 
weefsel, verwerven economische macht, verbeteren 
de lokale competitiviteit, beïnvloeden machtsver
houdingen, vormen een effectieve tegenmacht en 
smeden coalities met lokale, nationale en internati
onale stakeholders.

Enkele voorbeelden van resultaten in 2013:

• 12 voorlichters van de Congolese boerenfederatie 
Repam werden getraind in bedrijfsbegeleiding. 
Daardoor hebben ze een rechtstreekse impact op 
het bedrijfsrendement van honderden kansarme 
boeren.

• In Guinee hebben Fpaki en fopbg sterk geïnves
teerd in leiderschapstraining. In Ghana deden de 
kwekers van parelhoenders die aangesloten zijn 
bij Guiffa hetzelfde. Sterke leiders zijn onontbeer
lijk voor de uitbouw van representatieve en effici
ente organisaties.

• De Braziliaanse boerenorganisatie Unicafes heeft 
de eigen inkomsten verhoogd door betaalde  
diensten te leveren. Daardoor kan deze organisa
tie nog beter de belangen verdedigen van de 
familiale boeren.

• In de Filipijnen hebben de rijsttelers van pdci en 
de ondernemers van mncci hun boekhouding 
geprofessionaliseerd. 

• In Tanzania zijn de partners van Trias erin 
geslaagd om hun lidmaatschap gevoelig te verho
gen. Door extra inkomsten te verwerven, verstevi
gen ze hun financiële autonomie en kunnen ze 
zwaarder wegen op de politieke besluitvorming.

Pilootproject voor sterke leiders  
in Oeganda

Het landenkantoor in Oeganda heeft al tien jaar ervaring 
met leiderschapstrainingen. Om de bestaande methodes 
te verfijnen, werden de kopstukken van drie lokale 
partners tijdens een pilootproject ondergedompeld in een 
intensief pilootproject.

De getrainde boerenleiders in Oeganda hebben zelf het initiatief genomen om 
onderling ideeën uit te wisselen en andere collega’s te coachen.

Krachtige figuren kunnen hun boerenorganisatie in de juiste richting 
stuwen, zelfs als hun vaardigheden of kennis nog niet helemaal op 
punt staan. ‘Daarom is de versterking van leiderschapscapaciteiten 
een belangrijk fundament voor de realisatie van ontwikkelingsdoelen’, 
zegt Paul Allertz, die aan het hoofd staat van het landenkantoor van 
Trias in Oeganda.
In het verleden investeerde Trias samen met zijn lokale partners in 
eendaagse leiderschapstrainingen. Het nieuwe project zorgt voor een 
veel intensere begeleiding van potentiële leidersfiguren. Na een inlei
dende evaluatie volgen twee trainingssessies die elk twee dagen in 
beslag nemen. Daar worden nog eens vier uur persoonlijke begelei
ding aan vastgekoppeld, waarbij de focus ligt op gedragsverandering.
Een eerste evaluatie heeft positieve feedback opgeleverd. De 19 deel
nemers aan het pilootproject zijn enthousiast over de methodes die 
Trias gebruikt heeft om hun kritische zelfreflectie aan te wakkeren. Het 
hoofdkantoor in Brussel bestudeert momenteel in welke mate het 
project in Oeganda ook in andere landen kan geïntroduceerd worden.
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2 PARTICIPATIE VAN  
KWETSBARE GROEPEN

Trias bekommert zich om ondernemende mensen die 
behoren tot kwetsbare groepen in de samenleving. Spe
ciale aandacht gaat naar jongeren, vrouwen en arme 
mensen die maar net voldoende veerkracht hebben om 
zichzelf te ontplooien. Waar het noodzakelijk en relevant 
is, brengt Trias deze mensen samen in eigen onafhanke
lijke ledenorganisaties. Op die manier kunnen ze actief 
deelnemen aan de economische ontwikkeling in hun 
regio.
In de meeste gevallen kiest Trias voor de versterking van 
reeds bestaande boerenorganisaties en ondernemers
verenigingen. Net zoals in Vlaanderen tellen dergelijke 
verenigingen ook in het Zuiden leden met een uiteenlo
pend inkomensniveau. Trias waakt erover dat zijn part
ners de participatie van jongeren, vrouwen en heel arme 
mensen actief bevorderen wanneer die niet of onvol
doende worden vertegenwoordigd. Ze moeten diensten 
aanbieden op maat van de meest kansarme groepen en 
moeten hen ook reële mogelijkheden aanreiken om een 
meer bepalende rol te spelen in het bestuur van de 
organisatie.

Enkele voorbeelden van resultaten in 2013:

• De klassieke rolmodellen bij de boerengemeenschap
pen in het Andesgebergte zijn volop aan het verande
ren. Dat is het resultaat van opleidingen in leider
schap en gendergelijkheid, waardoor de vrouwen 
steeds beter vertegenwoordigd zijn in de ledenorgani
saties die Trias ondersteunt. Vandaag tellen ze onge
veer evenveel vrouwelijke als mannelijke leden, terwijl 
in 2011 minder dan één op de drie een vrouw was.

• 127 lokale groepen van parelhoen en ajuinproducen
ten in Ghana werden onderworpen aan trainingen in 
groepsdynamica en leiderschap. Meer dan de helft 
van de 2.560 deelnemers was een vrouw. Opvallend is 
dat de boerinnen door hun lidmaatschap bij de boe
rengroepen sterkere netwerken kunnen uitbouwen in 
hun lokale gemeenschap.

• In Brazilië investeert Trias in specifieke trainingen 
voor vrouwengroepen. In 2013 werden 230 opleidin
gen in voedselbereiding en –bewaring georganiseerd. 
Dat de vrouwen zich steeds bewuster worden van hun 
maatschappelijke positie, bleek op 15 oktober: 1.600 
boerinnen kwamen opdagen tijdens een viering van 
de ‘Internationale Dag van de Plattelandsvrouw’.

• In Guinee verstrekte Aguidep een beroepsopleiding 
aan 187 ondernemende jongeren. 97 onder hen 
behaalden een attest. Tot hiertoe hebben 33 getrainde 
jongeren hun dromen gerealiseerd door een eigen 
zaak of een coöperatie op te starten.

Tanzaniaanse jongeren leren 
ondernemen

Met jongeren kan je niets aanvangen, hoor je mensen 
wel eens luidop denken in het noorden van Tanzania. 
Samen met de boerenorganisatie Mviwata bewijst 
Trias het tegendeel. Met wat steun en doorzettings-
vermogen slagen plaatselijke jongeren erin om op 
eigen houtje maïs te verwerken en te verkopen. 

Bijna de helft van de Afrikaanse bevolking is 14 jaar of jonger. Op 
het zwarte continent treden elk jaar 11 miljoen jongeren toe tot de 
arbeidsmarkt, en dat terwijl er nauwelijks kwaliteitsjobs voorhan
den zijn. Door ervoor te zorgen dat jonge mensen hun lot in eigen 
handen kunnen nemen, helpt Trias ervoor zorgen dat ze het platte
land minder snel de rug toekeren en in steden ten prooi vallen aan 
geweld, prostitutie en drugs.
800 jongeren in Tanzania lieten zich zes jaar geleden door klj 
inspireren om binnen de structuur van de boerenbeweging Mvi
wata een jeugdafdeling op te starten. Daarna hebben ze van Trias 
en Zuiddag een duwtje in de rug gekregen om een gebouw op te 
trekken in de grensstad Namanga, met de bedoeling om er verga
deringen en opleidingen te organiseren. 
Op basis van eigen marktonderzoek beslisten ze om in hun 
nieuwe gebouw ook maïs te verwerken. Net zoals zonnebloemen 
wordt de maïsmeel verpakt en verkocht door zes jonge werkne
mers. Ze hebben reeds ervaren dat ondernemen in Tanzania een 
hele uitdaging is, maar stap voor stap krijgen ze hun vak helemaal 
onder de knie. 
Dit project is de aanloop naar nog meer ondernemersprojecten die 
Trias plant met 200 lokale jongeren. Zij zijn de toekomstige werk
gevers die Tanzania zo hard nodig heeft om de massale toestroom 
van jongeren op de arbeidsmarkt te absorberen.

Het nieuwe gebouw van de Mviwata-jongeren werd in 2013 officieel geopend 
in aanwezigheid van Geertrui Windels en haar echtgenoot Herman Van 
Rompuy.  
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3 GEÏNTEGREERDE 
DIENSTVERLENING

Een ondernemer zonder bedrijfsplan of afzetmarkt is 
niet geholpen met een microkrediet. Om maar te 
zeggen dat het plaatje voor Trias helemaal moet klop
pen, van a tot z. De ledenorganisaties die we versterken, 
ontwikkelen kwaliteitsvolle en geïntegreerde diensten. 
Zodat ze het menselijke, financiële, natuurlijke, fysieke 
en sociale kapitaal van familiale boeren en kleine onder
nemers kunnen verhogen.
Een belangrijke hefboom is de toegang tot het beheer en 
gebruik van diverse goederen en hulpmiddelen. Denk 
aan innovatieve productievormen, verwerkingstechnie
ken en microfinanciering op maat. Vrouwen, jongeren 
en arme mensen moeten hier in gelijkwaardige mate 
gebruik van kunnen maken. 

Enkele voorbeelden van resultaten in 2013:

• De partners van Trias hebben krediet verleend aan 
245.000 vrouwen en 190.000 mannen. Voor veel 
kansarme ondernemers is dit een cruciale stap voor 
hun zelfontplooiing.

• De kredietnemers van de Filipijnse microfinancie
ringsbank Ashi hebben hun inkomen met tien procent 
verhoogd, waardoor ze hun huizen en productiemid
delen makkelijker konden herstellen na de doortocht 
van de tyfoon Haiyan.

• Familiale boeren in Brazilië leverden ter waarde van 
3,5 miljoen euro voedsel aan het overheidsprogramma 
Fome Zero. Zo werden onder meer scholen bevoor
raad met voedsel dat afkomstig is van kansarme 
producenten.

• Congolese boeren die toegang hebben tot teeltbege
leiding slagen erin om hun maniok te verkopen aan 
een prijs die 20 procent boven de gangbare marktprijs 
ligt. Bovendien investeerde Trias ook in maniokdro
gers waardoor boeren hun maniok voortaan ook 
buiten het klassieke seizoen kunnen verkopen.

Van teeltbegeleiding tot 
meerwaardecreatie

Het Andesgebergte is de bakermat van de aardappel. 
Met steun van Trias zorgt de coöperatie Conpapa voor 
de instandhouding van dit erfgoed én voor stijgende 
gezinsinkomens bij arme boerengezinnen, die kunnen 
rekenen op een brede waaier aan diensten.

Bij de oprichting in 2006 telde Conpapa tweehonderd stichtende 
leden. Vandaag zijn 380 aardappeltelers aangesloten, waarvan 
meer dan de helft vrouwen. Door de teelttechniek van de leden te 
verbeteren, slagen sommige telers erin om dertien ton aardappe
len per hectare te oogsten. Dat is ruim het dubbele van de gemid
delde opbrengst. Ook op het vlak van microkrediet en pootgoed 
heeft de coöperatie baanbrekend werk geleverd.
Met bankkrediet heeft Conpapa een vrachtwagen aangekocht, die 
de aardappelen bij de individuele leden ophaalt. Verder heeft de 
coöperatie ook geïnvesteerd in een verpakkingscentrum en een 
bewaarloods. Daardoor creëren de telers van Conpapa toege
voegde waarde en kunnen ze de verkoop van hun knollen over een 
langere periode spreiden, wat hogere verkoopprijzen oplevert.
Conpapa speurt ook actief naar rendabele afzetmarkten. De kwali
teitsaardappelen – zowel inheemse als nietinheemse variëteiten 
– worden op dit ogenblik verkocht aan 15 klanten, waaronder res
taurants en een lokale fastfoodketen. De meerprijs vloeit terug 
naar de leden. 

Naast het ophalen van de aardappelen, zorgt Conpapa ook voor het wassen, 
sorteren en verpakken van de knollen. De toegevoegde waarde levert hogere 
verkoopprijzen op.
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4 NETWERKEN  
OP ALLE NIVEAUS

Om de belangen van hun leden te behartigen, hebben 
ledenorganisaties er baat bij om een sterk netwerk met 
strategische stakeholders uit te bouwen. De samenwer
king met plaatselijke onderzoekscentra, overheden, 
ontwikkelingsorganisaties, microkredietbanken of 
andere partners kan een krachtige hefboom zijn voor de 
capaciteitsversterking van ledenverenigingen. 
Dergelijke netwerken kunnen een internationale 
 dimensie krijgen. Om die te helpen ontwikkelen, maakt 
Trias bijvoorbeeld gebruik van zijn positie in AgriCord. 
Onder de benaming Farmers Fighting Poverty bundelde 
AgriCord sinds 2007 vele honderden projecten van een 
tiental agriagencies zoals Trias.

Enkele voorbeelden van resultaten in 2013:

• Op een landbouwbeurs in de Congolese stad Kimpese 
heeft Repam succes geoogst met de presentatie van 
zijn palmolie en maniokzaadlingen. De ontwikke
lingsorganisatie Crafod heeft een grote bestelling 
geplaatst en de vzw Mbongi biedt de kans om een 
permanente stand te openen op de markt van de 
havenstad Matadi.

• 63 boerenleiders van Guiffa hebben in Ghana deelge
nomen aan negen werkvergaderingen met private en 
publieke leveranciers. Daardoor kunnen 478 pluim
veehouders voortaan op regelmatige basis gebruikma
ken van vaccinatiediensten.

• In Brazilië hebben Unicafes en Cresol meerdere 
onderhandelingsrondes belegd met de regering. Als 
het gaat over familiale landbouw, worden beide part
ners van Trias erkend als een legitieme spreekbuis.  
Zo kunnen de familiale boeren een tegenmacht 
 ontwikkelen tegen de lobby van de agrobusiness en 
het grootgrondbezit.

• In de Filipijnen nemen alle partners van Trias deel aan 
overlegraden, onder meer op gemeentelijk niveau. Op 
die manier kunnen ze kort op de bal spelen bij de 
belangenverdediging van hun leden.

Internationaal consortium  
voor West-Afrikaanse rijst

In West-Afrika wordt 40 procent van de 
geconsumeerde rijst ingevoerd uit het buitenland, 
vooral Azië. Om de lokale voedselproductie te 
versterken, is Trias een actieve partner binnen een 
international consortium van lokale boerenfederaties 
en internationale ontwikkelingsorganisaties.

De wereldwijde voedselcrisis van 2008 heeft de kwetsbaarheid 
aangetoond van landen die voor hun basisvoedsel afhankelijk zijn 
van import. De prijs van rijst en andere landbouwproducten steeg 
tot ongekende hoogtes en vooral de consumenten in de steden 
kwamen massaal op straat. Daarop beslisten de regeringen in 
WestAfrika om de lokale voedselproductie een extra impuls te 
geven. 
Samen met Vredeseilanden, Oxfam, snv en sos Faim werkt Trias 
sedert eind 2012 aan een internationaal programma in acht 
landen, met als doel de productie van lokale rijst te ondersteunen. 
Ook de nationale boerenplatformen en de internationale boerenbe
weging Roppa trekken mee aan deze kar. 
In Ghana en Guinee staat Trias mee aan het roer van dit initiatief, 
dat in september 2014 moet uitmonden in een coherent, internati
onaal programma. Dat programma zal stoelen op goede land
bouwpraktijken die bij elkaar geschreven worden door WestAfri
kaanse boerenleiders.
Het consortium van boerenorganisaties en ngo ‘s gaat onder een 
goed gesternte van start: tot op het hoogste politieke niveau geniet 
het brede samenwerkingsverband erkenning in WestAfrika. 

Samen met Belgische en internationale partners verzamelt en publiceert 
Trias de beste landbouwpraktijken voor de rijstproducenten, -verwerkers en 
-handelaars in West-Afrika. 
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5 NOORD-ZUID ÉN  
ZUID-NOORD

In het Zuiden bestaat het merendeel van de actieve bevol
king uit familiale boeren en kleine ondernemers. Deze 
mensen verdiepen zich niet in ontwikkelingstheorieën, 
maar staan met twee voeten in het veld. Ze produceren 
meerwaarde, brengen brood op de plank en creëren jobs. 
Ze zijn dus belangrijke actoren van ‘ontwikkeling’. 
Om hun talent te ontplooien, kunnen ze rekenen op de 
solidariteit van gelijkgestemde collegaondernemers in 
Vlaanderen. Ook bij ons worstelen ondernemende 
mensen met de uitdagingen van deze tijd, weliswaar in 
een andere context. Als Trias beide partijen verbindt, 
over grenzen heen, creëren we voor hen meerwaarde: in 
hun bedrijf, in hun vereniging, in hun leefgemeenschap. 
Evengoed bij ons als in het Zuiden!

Enkele voorbeelden van resultaten in 2013:

• De manier waarop kvlv opleidingen organiseert, heeft 
de Braziliaanse plattelandsvrouwen van Unicafes 
geïnspireerd bij het ontwerp van vormingsmateriaal 
voor ondernemende vrouwengroepen. Ook rond vrij
willigerswerk hebben beide partijen ervaringen 
uitgewisseld.

• Het is de vrijwilligsters van kvlv opgevallen hoeveel 
belang de plattelandsvrouwen in Brazilië hechten aan 
onderlinge samenwerking. Een werkpunt voor de 
eigen organisatie.

• Belgapom heeft de Ecuadoraanse aardappeltelers van 
Conpapa geïnspireerd om toegevoegde waarde te 
creëren op het vlak van de verwerking, bewaring en 
verkoop.

• De vrijwilligsters van Markant vzw ontdekten de meer
waarde van contacten met mensen die onze samenle
ving met andere ogen bekijken. Koumba Keita – laure
aat van de Womed Award Zuid – legde hen uit dat in 
Guinee geen rusthuizen bestaan. Wij zorgen zelf voor 
onze grootouders, klonk het.

• De Ecuadoraanse plattelandsbewoners van Cordtuch 
hebben dankzij hun contacten met Neos extra aan
dacht voor de marketing van het gemeenschapstoe
risme in het Andesgebergte. Daardoor durven ze 
voortaan actief de hulp inroepen van de lokale over
heid met het oog op bijvoorbeeld de uitbreiding van 
de plaatselijke wegeninfrastructuur en het voorzien 
van de noodzakelijke bewegwijzering.

• Karel Van Eetvelt heeft tijdens een werkbezoek in de 
Filipijnen de lokale overheden en ondernemersvereni
gingen warm gemaakt voor een kwaliteitsbeleid. 
Betere bedrijven, meer jobs, meer winst, hogere 

Lobby-instrument van Unizo 
wereldwijd inzetbaar

Het lobby-instrument dat Unizo gebruikt om 
prioriteiten te bepalen bij verkiezingen vindt nu ook 
ingang in Zuid-Afrika. ‘Een mooi voorbeeld van 
internationale samenwerking’, zegt Stephen Miller, 
die aan het hoofd staat van het Trias-kantoor in 
Johannesburg. Eerder gingen ook al Filipijnse 
ondernemers aan de slag met de tool van Unizo.

In de aanloop naar verkiezingen is het voor de leden van een 
ondernemersvereniging van groot belang dat ze hun noden ten 
aanzien van de overheid op efficiënte wijze kunnen formuleren. 
Unizo gebruikt hiervoor een lobbyinstrument van eigen makelij.
De vicevoorzitter van Nafcoc, een ZuidAfrikaanse ondernemers
vereniging die meer dan 100.000 zwarte zelfstandigen vertegen
woordigt, maakte eind november 2013 kennis met dit instrument. 
Dat gebeurde tijdens een ondernemersseminarie in Mechelen. 
Daar nodigden Trias en Unizo vertegenwoordigers uit van kleine 
ondernemers uit Oeganda, Tanzania, ZuidAfrika en de Filipijnen 
om met hun Vlaamse collega’s ervaringen te delen.
Bij terugkomst in ZuidAfrika werd het lobbyinstrument aangepast 
aan de lokale context. In 2014 zal de methodiek voor een betere 
belangenverdediging getest worden in Mpumalanga, een provincie 
in het oosten van ZuidAfrika. Unizomedewerker Bart Wallays 
heeft ter plaatse consulenten opgeleid zodat ze er op een vlotte 
manier mee aan de slag kunnen gaan.
Enkele jaren geleden nam de kamer van koophandel in de Fili
pijnse stad Naga City het lobbyinstrument al in gebruik. Dat 
gebeurde na het uitwisselen van kennis en knowhow met de Ant
werpse afdeling van Unizo.

‘Het gemeenschappelijke gebruik van het lobby-instrument is voor mij de 
zoveelste bevestiging dat ondernemersverenigingen in Noord en Zuid op veel 
terreinen nuttige ervaring kunnen uitwisselen’, aldus de Zuid-Afrikaanse 
landendirecteur Stephen Miller van Trias. 
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Verspreid over Azië, Afrika en LatijnsAmerika 
versterkt Trias boerenorganisaties en onder
nemersverenigingen. Daardoor krijgen kansarme 
ondernemers toegang tot professionele 
opleidingen, betaalbaar microkrediet, rendabele 
afzetmarkten en een actieve belangen
behartiging. Dat is de beste manier om op 
structurele wijze de bestaanszekerheid te 
verhogen van ondernemende mensen. Zeker 
omdat Trias bijzondere aandacht heeft voor de 
zelfontwikkeling bij kwetsbare vrouwen, jongeren 
en heel arme mensen.
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Trias investeert in overzeese 
landenkantoren. Alleen zo 
kunnen we lokale boeren en 
ondernemers ondersteuning 
op maat leveren.

Trias integreert de expertise van zijn 
breed netwerk in de zuid werking. Dat 
maakt Trias uniek in de sector van de 
ontwikkelingssamenwerking.

Trias versterkt boeren en ondernemers
verenigingen. Dat is de meest effectieve 
vorm van economische ontwikkelings 
samenwerking.

Trias telt in 2014 negen overzeese regio en landen kantoren. Zij sturen 
programma’s aan in veertien landen: Brazilië, Burkina Faso, Congo, 
Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinee, Honduras, Oeganda, 
Peru, Tanzania, ZuidAfrika en de Filipijnen. Via de samen werking met 
lokale boerenorganisaties en ondernemers verenigingen ondersteunt Trias 
in deze landen bijna twee miljoen ondernemende gezinnen.

Trias wereldwijdTrias wereldwijd
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FILIPIJNEN
Werk in eigen land
Nog geen honderd families met veel Chinees en 
Spaans bloed domineren in de Filipijnen de eco-
nomie. Misschien het dubbele aantal overheerst 
de politiek. Deze oligarchie schermt haar belan-
gen af tegen buitenlandse investeerders en heeft 
in het verleden van armoedebestrijding nooit een 
echte prioriteit gemaakt.
Daardoor leeft naar schatting dertig procent van 
de bevolking onder de armoedegrens. Miljoenen 
Filipino’s zoeken hun heil in het buitenland. Jaar-
lijks sturen de oversea workers miljarden dollars 
naar het thuisfront. 
In drie werkgebieden zorgt Trias ervoor dat onder-
nemende mensen hun land niet hoeven te ont-
vluchten. In de hoofdstad Manilla en in de provin-
ciesteden van Camarines Sur en Camarines Norte 
spelen kleine ondernemingen een sleutelrol in de 
armoedebestrijding. Trias steunt er ledenorgani-
saties die opleidingen verstrekken en ijveren voor 
een beter ondernemersklimaat.
Op het platteland van Camarines Norte en Cama-
rines Sur zijn de meesten aangewezen op land-
bouw. Trias versterkt er boerenorganisaties die 
kwaliteitsvolle diensten aanbieden. Trias probeert 
het aanbod van de familiale boeren op het platte-
land te koppelen aan de vraag van kleine hande-
laars in Manilla.

Huidige partners (2014)
Lpmpco telt 7.800 leden, overwegend landbou-
wers. De organisatie biedt microfi nanciering aan 
en weeft op ambachtelijke wijze ananasvezels tot 
hoogwaardige stof.
Tkfpi verenigt boeren die in bergachtig gebied 
bananen en ananas telen. Een belangrijke uitda-
ging is herbebossing.
Canofeco verdedigt als confederatie de belangen 
van coöperaties die in totaal meer dan 38.000 
boeren, vissers en kleine ondernemers 
vertegenwoordigen.
Bpmpco biedt als coöperatie microfi nanciering 
aan en probeert haar leden te organiseren in pro-
ductie- en afzetcoöperaties.
Mncci is een kamer van koophandel die de krach-
ten bundelt van ondernemers in Naga City en 
omstreken. 
Bfdc is een federatie van melkveecoöperaties die 
zich in opdracht van boeren bezighoudt met ras-
verbetering, zuivelverwerking en verkoop.
Insol groepeert kleine ondernemers. De lokale 

afdelingen verzorgen contacten met de overheid 
en bieden bedrijfsdiensten aan.
Ka-Entrep steunt in Manilla kleine ondernemers. 
De samenwerking tussen leden onderling zorgt 
ervoor dat ze sterker staan in de markt.
Patamaba komt op voor de rechten van vrouwen 
die actief zijn in de overlevingseconomie, zowel 
op het platteland als in de stad.
Namvesco vertegenwoordigt 74.880 marktven-
ters. Door een sterke organisatiegraad probeert 
de organisatie gehoor te vinden bij de overheid.
Tamuco is een coöperatie die boeren en onderne-
mers voorziet van grondstoffen en kapitaal.
Nedc werkt aan een sterk distributiekanaal in 
Manilla, gebruikmakend van een netwerk van 
kleine ondernemers en coöperaties.

Trias heeft in 2013 de samenwerking met adf, 
Ashi, cse, Process, pdci en Afon uitgefaseerd. 
Nieuwe partners sinds begin 2014 zijn bfdc, 
bpmpco, Canofeco, lpmpco, nedc, tkfpi en 
Patamba.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• Inkomensgroei, stijgende activa en toegeno-

men werkgelegenheid: dat zijn de algemene 
trends bij de familiale boeren en kleine onder-
nemers die aangesloten zijn bij de boerenorga-
nisaties en ondernemersverenigingen die Trias 
versterkt.

• De georganiseerde chauffeurs van gemotori-
seerde driewielers en zogeheten jeepneys 
hebben hun inkomen zien stijgen dankzij een 
verbeterde wetgeving voor deze populaire 
transportmiddelen.

• De kleine ondernemers van Insol lieten een 
stijgende verkoop en cashfl ow noteren. Gemid-
deld stellen ze acht mensen tewerk.

• De 24.000 kansarme leden van de microfi nan-
cieringsbank Ashi – overwegend vrouwen – 
hebben hun inkomsten met gemiddeld tien 
procent verhoogd. 2 op de 10 leden verbeterden 
hun huisvesting en ongeveer de helft beschikt 
over betere basisvoorzieningen.

• De tyfoon Haiyan heeft de bestaanszekerheid 
van familiale boeren en kleine ondernemers een 
zware klap toegebracht, vooral in de provincie 
Antique. Voor de heropbouw bij zijn partners 
heeft Trias een fonds gemobiliseerd van 
125.000 euro.

 ■ Contact

Landendirecteur: Gudrun 
Cartuyvels
#22 Matiyaga Street
Central District Diliman
Quezon City
Manilla
Filipijnen
Tel 0063 2 926 61 63

 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 48.308
 2009 52.386
 2010 71.217
 2011 93.689
 2012 103.319
 2013 116.106

 ■ Uitgaven (euro)

 2008 584.316
 2009 645.004
 2010 639.807
 2011 708.461
 2012 678.325
 2013 858.446

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, de stad Maaseik, de 
stad Antwerpen, de provincie 
West-Vlaanderen, de provincie 
Limburg, Agriterra, Mathieu 
Gijbels*, Umicore*, Van-
dersanden* en vkvm*.

* De ondersteuning van deze 
bedrijven loopt via Onderne
mers voor Ondernemers.

r Werkgebied Trias
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BRAZILIË
Strijd tegen schrijnende ongelijkheid
Brazilië is een gigant die al jaren uitblinkt met zijn 
macro-economische groeicijfers. Toch blijft de 
ongelijkheid binnen de landsgrenzen schrijnend. 
Dat is het geval in de steden, en nog meer op het 
platteland. Minder dan twee procent van de land-
bouwbedrijven bewerkt 55 procent van het totale 
areaal. Grootschalige bulkproductie met weinig 
toegevoegde waarde is dan ook het dominante 
landbouwmodel. Met de steun van Trias is de 
familiale landbouw echter in opmars.  
Via Unicafes ondersteunt Trias tientallen zuivel-, 
spaar- en verkoopcoöperaties van familiale boeren 
in de zuidelijke deelstaat Paraná. Een andere 
 ontwikkelingspoot zijn de spaar- en kredietcoöpe-
raties van Cresol Baser. De voorbije 15 jaar heeft 
dit netwerk ervoor gezorgd dat vele tienduizenden 
kansarme boerengezinnen hun eerste spaarreke-
ning konden openen en krediet kregen voor de 
aanschaf van zaaigoed, vee of machines. 
In toenemende mate zet Trias zijn expertise in ter 
versterking van zwakkere kredietcoöperaties in de 
noordelijker gelegen deelstaten Minais Gerais, 
Espírito Santo, Goias en Rondônia. 
Een bijzonder aandachtspunt is de participatie 
van kwetsbare vrouwen aan deze coöperaties. 
Samen met Trias werkt kvlv aan gelijke kansen 
voor man en vrouw.

Huidige partners (2014)
Unicafes Paraná groepeert 139 ledencoöperaties 
van familiale boeren. Samen tellen ze ongeveer 
70.000 leden. De coöperaties zijn actief in diverse 
sectoren: tuinbouw, veehouderij, akkerbouw, 
fi nanciële dienstverlening, technische assistentie, 
enzovoort.
Cresol Baser overkoepelt een 110-tal krediet- en 
spaarcoöperaties die verspreid over zes deelsta-
ten meer dan 100.000 leden hebben. Bij deze 
coöperaties kunnen familiale boeren sparen, 
lenen en zich verzekeren.
Unicafes Minas Gerais telt een 20-tal coöperaties. 
Hun activiteiten variëren sterk, gaande van kre-
dietverlening tot de ondersteuning van de produc-
tie en verkoop van zuivel, suikerriet, koffi e en 
andere teelten. 
Solcredi is een microfi nancieringsinstelling die 
sinds 2013 in Paraná kredieten verstrekt aan 
urbane ondernemers in rurale regio’s. Deze orga-
nisatie brengt haar 1.600 klanten samen in lokale 
ondernemersgroepen.

Nieuwe partners sinds begin 2014 zijn Unicafes 
Minas Gerais en Solcredi.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• Unicafes Paraná is er de voorbije drie jaar in 

geslaagd om de inkomsten uit ledenbijdragen 
te verhogen van 60.000 tot bijna 170.000 euro. 
Voor een organisatie die zwaar wil wegen op het 
Braziliaanse beleid is die stap naar fi nanciële 
autonomie van groot belang.

• Unicafes heeft zijn leden een vlottere toegang 
bezorgd tot sociale overheidsprogramma’s ten 
voordele van de familiale landbouwproductie. 
De inkomsten die hiermee verbonden zijn, 
stegen van 143.000 euro in 2010 naar 3,5 mil-
joen euro in 2013.

• De Braziliaanse plattelandsvrouwen zijn steeds 
nadrukkelijker vertegenwoordigd in belangrijke 
instellingen zoals het Overlegplatform Familiale 
Landbouw van de Mercosur. Deze trend is ver-
bonden aan structurele steun voor onderne-
mende vrouwengroepen, waardoor het zelf-
beeld van de leden verbetert.

• 8 van de 11 coöperaties in het expansiegebied 
van Cresol hebben 2013 afgesloten met een 
positief resultaat. Door dat succes krijgen 
steeds meer familiale boeren in armere regio’s 
toegang tot krediet.

 ■ Contact

Landendirecteur: 
Jaap van Doorn
Rua Moyses Marcondes, 848
Juvevé – Curitiba
cep 8.05.30-320 Paraná
Brazilië
Tel 00 55 41 3095 4317

 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 192.000
 2009 250.000
 2010 255.970
 2011 425.250
 2012 413.141
 2013 422.230

 ■ Uitgaven (euro)

 2008 359.705
 2009 683.939
 2010 535.808
 2011 748.100
 2012 567.262
 2013 749.636

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, bvlj, Waterputten-
festival, 3bouw, Agriterra, brs 
en de gemeente Puurs.

Trias heeft samen met Unicafes en Cresol in 2009 een 
vrouwenorganisatie opgericht die beroepsopleidingen 
verstrekt aan basisgroepen en de participatie bevordert 
van vrouwen in boerencoöperaties.

BrasiliaBrasilia

Paraná

Minas Gerais

Goias
Espirito
Santo 

Rondônia

r Werkgebied Trias
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Voor een platteland op 
mensenmaat
Nog meer dan elders is in groeilanden de ongelijkheid tussen rijk en arm 
schrikwekkend. Met weinig middelen kan Trias er heel wat armoede 
structureel uitroeien omdat de randvoorwaarden voor ondernemende 
mensen meestal gunstiger zijn dan in de minst ontwikkelde landen. Dat 
is het geval in Brazilië, waar de overheid koud én warm blaast in haar 
relatie met familiale boeren.

Diva (56) is nog niet geboren wanneer 
haar ouders in noordelijke richting op 
zoek gaan naar maagdelijke landbouw-
grond. Het gezin strandt in Barra Grande, 
waar Diva van jongs af meewerkt op het 
land. Op blote voeten, zes dagen per 
week. Wanneer ze negen jaar oud is, mag 
ze voor het eerst naar school. Onophoude-
lijk wordt ze er gepest vanwege haar boe-
renafkomst. Tot ze op haar negentiende 
klaar is met de lagere school. Verder stu-
deren is geen optie, want nu haar ouders 
een dagje ouder zijn, is er nood aan een 
koppel extra handen op het veld en in het 
huishouden. 

Ondernemingszin
Diva is 22 jaar oud wanneer ze trouwt met 
Valdir Mattei. Haar schoonfamilie zit op 

dat moment aan de grond: de vader heeft 
net als veel andere boeren rijst geplant 
met een lening van de bank. Maar een 
verschrikkelijke droogte doet de oogst 
verschrompelen. Zo verliest het gezin alle 
grond, die als onderpand gediend had. 
Diva en Valdir gaan op zoek naar een 
inkomstenbron. Valdir probeert het als 
landarbeider, autoverkoper en houtkapper. 
Jarenlang is Diva kinderoppas, tot ze een 
geniale ingeving krijgt: samen met een 
schoonzus begint bereidt ze Italiaanse 
bakkerijproducten die verkocht worden 
aan de leraressen van een naburige 
school. Vandaag gaan de zaken goed, 
godzijdank.
Tijdens de weinige vrije tijd die Diva heeft, 
is ze actief als secretaris van een lokale 
kredietcoöperatie die behoort tot het net-
werk van Cresol, een partner van Trias. 

‘Omdat wij de familiale boeren perfect 
begrijpen, hoeft niemand meer failliet te 
gaan’, vertelt ze. Op dit ogenblik bestaat 
het netwerk van Cresol uit 77 lokale coöpe-
raties en 86 filialen, die samen 91.000 
leden bedienen. De gemiddelde lening 
bedraagt 2.290 euro, terwijl dat bij de 
privébanken tien keer zo hoog is. Zelf 
heeft Diva ook een lening bij Cresol, waar-
door ze actief kan speuren naar extra ver-
koopkanalen voor haar bakkerij. 

Belangenverdediging
Eind vorig jaar stort de wereld van Diva in. 
Ze wordt plots beschuldigd van bendevor-
ming, valsheid in geschrifte en verduiste-
ring. Hardhandig wordt ze door twee poli-
tieagenten meegenomen voor ondervra-
ging. Samen met Diva worden 58 mensen 
opgepakt, elf daarvan opgesloten in de 
gevangenis.  
‘Het heeft allemaal te maken met een 
overheidsprogramma dat scholen aan-
moedigt om de ingrediënten voor hun 
maaltijden aan te kopen bij familiale 
boeren’, legt Diva uit. ‘Een fantastisch 
initiatief, maar de regels vloeken met de 
realiteit op het terrein. Ter illustratie: som-
mige boeren hebben een contract dat hen 
verplicht om in de winter watermeloenen 
te leveren. Maar die zijn er alleen maar in 
de zomer en dus hebben ze de meloenen 
vervangen door sinaasappels.’ Het gevolg: 
boeren die ter goeder trouw hun overeen-
komst vrijelijk geïnterpreteerd hebben, 
hangt een proces boven het hoofd. En alle 
steunprogramma’s zijn van de ene dag op 
de andere opgeschort.  
Unicafes, de koepel van de landbouwcoö-
peraties en net als Cresol een partner van 
Trias, moet de grote middelen inzetten om 
de gearresteerde boeren en boerinnen vrij 
te krijgen. Advocaten worden ingeschakeld 
en boze leden betogen in het stadscen-
trum van Curitiba. Op dit ogenblik zijn alle 
boeren weer op vrije voeten. Maar het 
voorval illustreert dat de strijd tegen 
onrecht en armoede op het Braziliaanse 
platteland geen vanzelfsprekend proces is. 
En dat de steun van Trias nog altijd meer 
dan welkom is voor de miljoenen boeren 
en boerinnen die nog hun weg aan het 
zoeken zijn, zoals Diva destijds. 

Diva is erin geslaagd om haar talenten te ontwikkelen. Omdat ze via Trias toegang kreeg tot 
microkredieten en tot de afzetkanalen die gecreëerd werden door diverse overheidsprogramma’s. 
Net als alle familiale boeren in Brazilië hoopt Diva dat deze programma’s snel weer geactiveerd 
worden.
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ECUADOR 
Zoektocht naar toegevoegde waarde
Ecuador heeft de voorbije jaren fl inke stappen 
vooruit gezet op het vlak van armoedebestrijding. 
Maar in Chimborazo, Tungurahua en Bolivar – 
drie provincies in de centrale hooglanden van het 
Andesgebergte – zijn de statistieken nog altijd 
alarmerend. In de armste boerengemeenschap-
pen,  waar de inheemse indianenbevolking in de 
meerderheid is, slaagt negentig procent van de 
inwoners er niet in om te voorzien in de 
basisbehoeften.
Trias focust zijn programma’s op de duurzame 
uitbouw van rendabele productieketens voor aard-
appelen, quinoa, guarango, cavia’s en biologische 
landbouw. De ketenbenadering brengt producen-
ten in een ruimere regio in contact met elkaar. 
Door samen te werken, verhogen de kansarme 
boeren hun bestaanszekerheid.
Binnen een aantal ketens zijn de producenten er 
de voorbije jaren al in geslaagd om zich te vereni-
gen in autonome ledenorganisaties. De ketenont-
wikkeling heeft een positieve impact op zowel de 
teelt als de verkoop van landbouwgewassen. Via 
de Federación de Artesanos Guano versterkt Trias 
ook het kleinschalig ondernemerschap in de pro-
vincie Chimborazo.
In Vlaanderen zetten diverse stakeholders zoals 
Boerenbond, Belgapom, Landelijke Gilden, Neos, 
Belgapom, brs, Breydel en Rotary Torhout-Hout-
land mee hun schouders onder het programma 
van Trias in Ecuador. Om die steun te stroomlij-
nen in functie van de reële noden in Ecuador, 
werd een speciale commissie in het leven 
geroepen. 

Huidige partners (2014)
Compyta is een coöperatie die een 70-tal gezin-
nen uit arme boerengemeenschappen verenigt. 
Samen werken ze aan een afzetmarkt voor de 
gom en tannine die afkomstig is van guarango-
bomen.
Conpapa Nationaal overkoepelt 580 aardappelte-
lers in Chimborazo, Bolivar en Tungurahua. De 
organisatie levert meerdere diensten, met bijzon-
dere aandacht voor de commercialisering van de 
aardappelen. 
Pacat verenigt een 500-tal biologische producen-
ten en verkopers van groenten en fruit in de pro-
vincie Tungurahua.
Coprobich verwerkt en verkoopt quinoa. De teelt 
van quinoa is vooral populair vanaf een hoogte 

van 4.000 meter omdat maïs in die zones niet 
kan geteeld worden.
Señor Cuy is een coöperatie van caviakwekers in 
Chimborazo. Het gaat hoofdzakelijk om vrouwen 
die mits een kleine investering een rendabele 
activiteit kunnen uitbouwen.
Cecj is een fairtradeorganisatie die 11.200 boeren 
verenigt rond de productie van eerlijke koffi e, 
suikerriet, bananen, kruiden en cacao.
De Federación de Artesanos Guano verdedigt de 
belangen van ambachtelijke textielproducenten.
Refi ch is actief op het vlak van microkrediet. Het 
is een netwerk van coöperaties en rurale kassen, 
die fi nanciële diensten aanbieden aan familiale 
boeren en kleinschalige ondernemers.

Trias heeft in 2013 de samenwerking met Biore-
colte, Fundación Marco, Colach en Cordtuch uit-
gefaseerd. Nieuwe partners sinds begin 2014 zijn 
Conpapa Nationaal, de Federación de Artesanos 
Guano, cecj, Compyta, Coprobich en Pacat.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• De boerengezinnen die aangesloten zijn bij de 

partners van Trias zijn erin geslaagd om hun 
inkomen te verhogen. Per geïnvesteerde dollar 
realiseerden ze gemiddeld een winst van 0,85 
dollarcent.

• Het aantal vrouwelijke leden neemt gestaag toe 
bij de partners van Trias. Bij de opstart bedroeg 
het aandeel gemiddeld 42 procent, terwijl dat in 
2013 gestegen was tot 49 procent. Ook blijkt 
dat de vrouwen steeds meer beslissingsmacht 
verwerven.

• De consumenten in Ecuador zijn niet ongevoe-
lig voor de herwaardering van inheemse voe-
dingsmiddelen. Daardoor stijgt de consumptie 
van bijvoorbeeld quinoa, gerst, bonen en 
cavia’s. Een goeie zaak voor de lokale produ-
centen in het Andesgebergte.

• De fi nanciële autonomie van de Trias-partners 
bedraagt gemiddeld 64 procent. In 2010 
bedroeg de externe personeelslast nog 87 pro-
cent, terwijl die nu nog 37 procent bedraagt.

Regio Andes
Het regionaal kantoor voor 
het Andesgebied bevindt zich 
in Ecuador. Van hieruit worden 
ook de programma’s in Peru 
aangestuurd.

 ■ Contact

Regiodirecteur: 
Lieve Van Elsen
Argentinos 38-82 
y Carlos Zambrano
Riobamba
Ecuador
Tel 00593-(0)3 2968 211

 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 105.094
 2009 109.462
 2010 197.432
 2011 222.784
 2012 258.534
 2013 294.865

 ■ Uitgaven (euro)

 2008 630.944
 2009 824.484
 2010 764.299
 2011 732.473
 2012 615.187
 2013 664.900

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, de provincie Oost-
Vlaanderen, Nationale Loterij, 
Agriterra, Belgapom, Breydel*, 
Rabobank Foundation, via-
fonds en Rotary Torhout-
Houtland.

* De ondersteuning van deze 
bedrijven loopt via Onderne
mers voor Ondernemers.
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PERU
Loon naar werken voor indianenbevolking
De voorbije jaren heeft Peru mooie economische 
groeicijfers laten optekenen. In de hoofdstad Lima 
deinen de residentiële wijken van de midden-
klasse uit. De macro-economische groei bereikt
echter niet of nauwelijks de vele onderdduizenden  
boerengezinnen in het Amazonewoud en het 
Andesgebergte.
Op nationaal vlak steunt Trias boerenorganisaties 
die zich bezighouden met de ontwikkeling van de 
biologische landbouw en de eerlijke handel voor 
gewassen als cacao, koffi e en suiker. Ook in het 
oog springend, is de ondersteuning van Femuca-
rinap, een organisatie die zowel in de stad als op 
het platteland de belangen verdedigt en de talen-
ten ontwikkelt van ondernemende vrouwen.
Een belangrijk werkgebied is Apurimac, een god-
vergeten departement in de buik van de Andes. 
70 procent van de bevolking leeft er in armoede of 
extreme armoede. Om te overleven, is de india-
nenbevolking in dit onherbergzame gebied vooral 
aangewezen op akkerbouw of extensieve veehou-
derij. Trias werkt er aan de uitbouw van productie-
ketens voor cavia’s en inheemse aardappelen. 
Het noordelijker gelegen departement Cajamarca 
staat bekend voor zijn melkproductie. Op de 
schrale landbouwgronden ondersteunt Trias 
boomkwekers, die zich in groepsverband toeleg-
gen op de productie van gom en tannine voor de 
wereldmarkt.

Huidige partners (2014)
Aceprocuy stimuleert bij 165 leden in Apurimac de 
productie en verkoop van cavia’s. Deze bedrijfstak 
vereist weinig investeringen en zorgt voor een 
permanente cashfl ow. 
Coopagros verenigt telers die op een hoogte vanaf 
3.000 meter inheemse aardappelen telen. Naast 
productiebegeleiding staat commercialisering 
hoog op de agenda van deze coöperatie.
Conveagro verdedigt de belangen van 600.000 
familiale boeren. Vanuit een democratische en 
pluralistische opstelling plaatst deze organisatie 
de familiale landbouw op de politieke agenda.
Coordinadora Nacional de Comercio Justo groe-
peert 60.000 boerengezinnen die produceren 
volgens diverse standaarden van de eerlijke 
handel.
Asociación Nacional de Productores Ecológicos is 
een nationale koepelorganisatie die de belangen 
verdedigt van 12.000 biologische boeren. Aan-

dachtspunten zijn teeltbegeleiding, verkoop, 
promotie en belangenbehartiging.
Femucarinap verstevigt in heel het land de positie 
van 126.000 kwetsbare vrouwen. De organisatie 
promoot gelijke kansen voor man en vrouw.
Apt is een vereniging die in het departement Caja-
marca boomkwekers groepeert.

Trias heeft in 2013 de samenwerking met Capac 
uitgefaseerd. Nieuwe partners sinds begin 2014 
zijn Aceprocuy, Coopagros, Asociación Nacional 
de Productores Ecológicos, apt, cncj, Conveagro 
en Femucarinap.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• De aardappeltelers van Coopragros hebben hun 

fi nanciële autonomie verhoogd tot 70 procent. 
Op relatief korte termijn moeten ze zich kunnen 
beredderen zonder de steun van Trias.

• Zowel Aceprocuy als Coopagros hebben instru-
menten ontwikkeld waardoor hun interne wer-
king transparanter geworden is. Dat is van cru-
ciaal belang om het vertrouwen te winnen bij de 
leden van de coöperatie.

De productie van cavia’s vergt relatief weinig kapitaal en arbeid. 
Vooral vrouwen leggen zich toe op deze bedrijfstak.

LimaLima
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CONGO
Geen isolement op het platteland
Congo blijft onderaan de lijst van menselijke 
 ontwikkeling bengelen. Door het verdere verval 
van de sowieso al gebrekkige infrastructuur en 
door de beperkte slagkracht van de overheid 
dreigt de plattelandsbevolking in compleet 
 isolement verzeild te raken. Daarom tracht Trias 
om ondernemende Congolezen op alle mogelijke 
niveaus – van lokaal tot nationaal – met elkaar 
te verbinden. Door de interne structuur en de 
dienstverlening van boerenorganisaties te verbe-
teren, stijgt de levensstandaard van de leden. 
De geïntegreerde kwaliteitsaanpak voor gewassen 
als maniok, palm olie en cacao doet de verkoop-
prijzen immers stijgen.
Trias speelt ook een coördinerende rol in Agri-
Congo, een alliantie van Belgische ngo’s die in 
Congo de familiale landbouw ondersteunen. 
Samen hebben ze geïnvesteerd in de totstand-
koming van een nationale landbouworganisatie 
die op representatieve wijze kan lobbyen voor een 
betere infrastructuur en wetgeving op maat van 
de miljoenen kansarme boeren in het hele land.
Tot eind 2013 stelde Trias enkel microkrediet ter 
beschikking van kleinschalige ondernemers. 
Sindsdien investeren we ook in de capaciteitsver-
sterking van ondernemersverenigingen.

Huidige partners
Repam is een boerenfederatie die meer dan vijftig 
boerengroepen in Bas-Fleuve verenigt. 
Cocama is een coöperatie van 600 cacaoboeren 
in Bas-Fleuve. 
cufm is een coöperatie van familiale boeren die 
extra aandacht heeft voor jongeren. 

cuft groepeert familiale boeren die zich toeleg-
gen op de teelt van oliepalm en aardnoten. Ook 
herbebossing is een belangrijke uitdaging.
Coopik begeleidt als coöperatie tuinders en pro-
ducenten van palmolie. Herbebossing staat even-
eens hoog op de agenda.
Feco bundelt de krachten van vrouwelijke hande-
laars die hun zakencijfer willen verhogen via de 
toegang tot microkrediet.
Asap is een samenwerkingsverband van zeepma-
kers in Patu. De zeepbranche is een neventak van 
de palmolieproductie.
Conapac is de nationale confederatie van boeren 
uit heel Congo. Deze jonge vereniging verdedigt 
de belangen van haar leden via deelname aan 
nationale processen en ander lobbywerk.
In de Kivu-streek ondersteunt Trias samen met 
zijn Nederlandse zusterorganisatie Agriterra de 
boerenorganisaties Apdik, Fopac nk, Sydip, updi 
en Lofepaco.
Voor de ontwikkeling van fi nanciële diensten werkt 
Trias in de zuidelijke rand van Kinshasa samen 
met Mec Idece. In Bas-Fleuve is de partner Coocec 
Ceac. 
Cooindelo, Coopebas en Upino zijn jonge coöpe-
raties die in Maï Ndombe hoofdzakelijk cacaoboe-
ren vertegenwoordigen. Vanuit dit afgelegen 
gebied exporteren ze jaarlijks tientallen tonnen 
cacaobonen naar Europa. 

Trias heeft in 2013 de samenwerking met Cadem, 
Prefed, Mbongwana, Coocec Kinshasa en Mec 
Idece Nioki uitgefaseerd. Nieuwe partners sinds 
begin 2014 zijn cufm, Coopik, cuft, Cooindelo, 
Coopebas, Upino, Feco en Asap.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• Op een areaal van 86 hectare werden 12.000 

nieuwe oliepalmbomen aangeplant. Door de 
kwaliteit van hun palmolie te verbeteren, zijn de 
boeren erin geslaagd om hun verkoopprijs per 
25 liter te verhogen van 15 naar 27 euro.

• Honderden basisorganisaties van boeren 
hebben gezamenlijk voorstellen gedaan om 
heikele punten in het landbouwbeleid – waaron-
der de precaire grondrechten – aan te pakken.

• De nationale boerenorganisatie Conapac die 
eind 2011 met de steun van AgriCongo werd 
opgericht, is als gesprekspartner voor de Con-
golese overheid incontournable geworden.

 ■ Contact

Landendirecteur: 
Jos Van Mierlo
445 Salvias, hauteur 8ième 
Rue
Quartier Résidentiel
Commune de Limete
Kinshasa
Congo
Tel 00243 81 767 61 83

 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 13.036
 2009 13.128
 2010 18.057
 2011 44.252
 2012 45.378
 2013 45.981

 ■ Uitgaven (euro)

 2008 1.185.052
 2009 1.830.398
 2010 1.336.293
 2011 1.797.952
 2012 2.201.116
 2013 1.893.064

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, Europese Unie, cde, 
Belgische Fonds voor de 
Voedselzekerheid, spp, de 
gemeente Sint-Katelijne- 
Waver, de gemeente Destel-
bergen, bvlj, Agriterra, 
 Omnivale gvc, Algemeen 
Fonds Ondernemers voor 
Ondernemers, via-fonds, Italo 
Suisse* en Lotus*.

* De ondersteuning van deze 
bedrijven loopt via Onderne
mers voor Ondernemers.

KinshasaKinshasa

Noord-Kivu
Maï Ndombe

Bas-Congo
Zuid-Kivu
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Trias versterkt 99 boerengroepen in BasFleuve die 
streven naar een betere kwaliteit en commercialisering 
van hun palmnoten.
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Krediet voor kansarme 
ondernemers
Sinds begin 2014 steunt Trias in het westen van Congo kleine onder
nemersverenigingen van zeepmakers, marktventers en mototaxi
chauffeurs. We professionaliseren ook microkredietbanken die kleine 
leningen verstrekken aan ondernemende mensen. Eén van die 
instellingen is de spaar en kredietcoöperatie Coopec Ceac. Een 
kennismaking.

Coopec Ceac is geen eendagsvlieg: de 
organisatie werd in 1982 opgericht door 
leden van de protestantse kerkgemeen-
schap. Ze wilden twee doelstellingen reali-
seren: enerzijds hun geld vrijwaren voor 
diefstal en anderzijds krediet ter beschik-
king stellen van kleine ondernemers. 
Omdat er destijds in en rond het stadje 
Lukula weinig of geen banken waren, 
besloten de kerkgangers om hun eigen 
spaar- en kredietcoöperatie op te starten. 
Intussen heeft Coopec Ceac meerdere 
filialen. De missie is nog altijd glashelder: 
armoedebestrijding door klanten toegang 
te verlenen tot spaarformules en krediet.

Bedrijfsbeheer
In 2007 stapte Trias mee in dit verhaal. 
‘De steun was meer dan broodnodig’, 
benadrukt Alain Mavungu, de manager 

van het kantoor in Lukula. ‘De coöperatie 
was sinds haar ontstaan nauwelijks 
gegroeid. De meeste filialen die de deuren 
openden, gingen immers snel op de fles. 
De oorzaak: slecht bestuur, waardoor de 
leden het vertrouwen in hun coöperatie 
helemaal kwijtspeelden. Onze organisatie 
was eigenlijk op sterven na dood.’
In 2010 telde Coopec Ceac 500 leden. Van-
daag is het ledenaantal meer dan vertien-
voudigd: de teller staat op 5.400. ‘De sleu-
tel tot succes was het businessplan dat we 
samen met Trias opgesteld hebben. De 
medewerkers van de coöperatie kregen 
opleidingen rond goed bestuur, financieel 
beheer en bedrijfsmanagement. Er kwamen 
ook computers en de bijhorende informati-
catrainingen. Om ver afgelegen klanten te 
bedienen, werd een motor aangekocht. De 
mensen zagen snel dat er bij Coopec Ceac 
echt iets veranderd was’, vertelt Mavungu.

Lenen, sparen én innoveren
Leden kunnen bij Coopec Ceac terecht 
voor kleine leningen waarmee ze een 
eigen zaak kunnen opstarten of uitbou-
wen. Vooraleer startende ondernemers 
centen in handen krijgen, worden ze 
getraind in financieel beheer en leren ze 
een investeringsplan opmaken. Wie aan-
gesloten is bij Coopec Ceac kan ook een 
spaarrekening openen én verwerft 
inspraak in het beleid van de organisatie.

Door de professionalisering van het management is het vertrouwen helemaal teruggekeerd 
bij de leden van Coopec Ceac.

Sisi Wote is 39, maar al drie jaar weduwe. Als 
verkoopster van plastic artikelen werkt ze zich 
in het stadje Lukula uit de naad voor haar twee 
kinderen, die school lopen in Kinshasa. De 
zaken gingen slecht, tot ze werd doorverwezen 
naar Coopec Ceac. 
‘Met mijn microkrediet kon ik in één keer een 
grote stockvoorraad kopen, waardoor ik hoge 
transportkosten uitspaarde’, vertelt de onder
neemster. ‘Na vijf maanden was mijn lening al 
terugbetaald. Ik had meteen begrepen dat de 
coöperatie een gedroomde hefboom is om te 
groeien.’ Op basis van het businessplan dat Sisi 
samen met Coopec Ceac opstelde, is ze van 
plan om in de toekomst voedingswaren te ver
kopen. Haar grote droom? Een eigen winkel in 
Kinshasa, zodat ze haar kinderen weer kan zien 
opgroeien.
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BURKINA FASO
Hogere inkomens voor ajuin- en rijsttelers

Volgens de statistieken van de Verenigde Naties 
behoort Burkina Faso tot de vijf armste landen ter 
wereld. Deze slechte score komt tot uiting in de 
lage alfabetiseringsgraad (30 pct), de lage levens-
verwachting (55 jaar) en een grote ongelijkheid 
tussen man en vrouw.
Burkina Faso haalt het grootste deel van zijn 
inkomsten uit landbouw, veeteelt en mijnbouw. 
Hoewel de afhankelijkheid van de katoen- en 
goudproductie erg hoog is, groeit de economie 
sinds 2000 met ongeveer vijf procent per jaar. 
Toch zijn de levensomstandigheden van de bevol-
king niet signifi cant verbeterd. Zeker niet op het 
platteland, waar bijna driekwart van de bevolking 
woont. Daarom werkt Trias er sinds begin 2014 
samen met boerenorganisaties, zowel op lokaal 
als op nationaal vlak. Met een sterke focus op 
twee productieketens, met name ajuinen en rijst. 
Voor beide gewassen zijn zowel vraag als aanbod 
de jongste jaren fors gestegen als gevolg van de 
snelle verstedelijking. Door de toegenomen 
mogelijkheden voor verwerking, zijn vooral in de 
rijstproductie veel vrouwen actief. Ze spelen in op 
de stijgende vraag naar voorgekookte rijst.

Trias is actief in het zuidwesten (rijst) en het 
noordoosten (rijst en ajuinen) van Burkina Faso. 
Het programma mikt op de versterking van leden-
organisaties, de toegang tot microfi nanciering en 
de uitbouw van Noord-Zuid dynamieken vanuit de 
bredere achterban van Trias.

Huidige partners (2014)
Unprb is de nationale vereniging van familiale 
rijsttelers. De organisatie heeft sterke banden met 
lokale coöperaties.
Uneriz is de belangenorganisatie van vrouwen die 
rijst verwerken. De vereniging groepeert lokale 
coöperaties van rijstverwerkers.
Ugpos vertegenwoordigt familiale ajuinboeren in 
de provincie Sanmatenga. Het is een jonge orga-
nisatie met interessant groeipotentieel op het vlak 
van bijvoorbeeld ledenwerving.
Rcpb is een netwerk van spaar- en kredietcoöpera-
ties dat zijn deugdelijkheid al bewezen heeft. 
Typerend is de sterke aanwezigheid op het 
platteland.

Comoé

Houet

Leraba

Sanmatenga

Ouagadougou
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Regio Burkina 
Faso/Ghana
Vanuit het regiokantoor in 
Burkina Faso worden vanaf 
2014 ook de programma’s van 
Trias in Ghana aangestuurd. 
Om de uitvoering van de 
programma’s van nabij te 
begeleiden, beschikt Trias ook 
over een bijkantoor in Ghana.

 ■ Contact

Regiodirecteur: Eva Dossche
Patte d’oie
Secteur 15
Ouagadougou

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, Europese Unie, 
AgriCord, ifad, Agra, undp, 
nrgp, mlgrd, Felixfonds 
en brs.

In Burkina Faso stelt de overheid zich op als een constructieve partner en bovendien zijn er goed functionerende 
onderzoekscentra. Dat is een goede basis om de rijstketen te versterken.
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GHANA
Krachtenbundeling voor het dorre noorden
Ghana behoort sinds enkele jaren tot de mid-
deninkomenslanden, dankzij olievondsten voor 
de kust. De regioverschillen zijn echter gigantisch. 
In het droge en arme noorden overleeft de bevol-
king met de teelt van basisvoedsel als gierst, 
maïs, sorghum en yam. De plattelandseconomie 
is weinig gediversifi eerd.
Trias werkt in drie noordelijke regio’s, waar het 
gemiddelde armoedecijfers tussen 52 en 88 pro-
cent schommelt, terwijl het nationaal gemiddelde 
28 procent bedraagt. Trias focust zijn program-
ma’s op twee productieketens, met name ajuinen 
en parelhoenders. Deze twee landbouwsectoren 
hebben een mooi groeipotentieel door de hoge 
vraag in het zuidelijke landsgedeelte, waar deze 
productietakken niet voorkomen.
Trias verbetert de lokale productietechnieken en 
versterkt ledenorganisaties. Boeren die samen-
werken, slagen erin om hun gewassen te verko-
pen aan betere voorwaarden. Verder speurt het 
landenkantoor naar samenwerkingsverbanden 
met plattelandsbanken, met het oog op de ont-
wikkeling van fi nanciële producten op maat van 
familiale boeren.
De projecten van Trias zorgen voor een inkomens-
stijging bij zowel de ajuintelers als pluimveehou-
ders. Daardoor hebben duizenden boerengezin-
nen het makkelijker om voedsel aan te kopen in 
de jaarlijkse ‘hongerperiode’, van maart tot juni. 
Een stijgend aantal gezinnen slaagt erin om de 
kinderen naar school te sturen en een ziekteverze-
kering af te sluiten. Steeds meer boeren kunnen 
zelfs een stukje van de winst herinvesteren in hun 
landbouwactiviteiten, bijvoorbeeld voor de aan-
koop van meststoffen of kleinvee.

Huidige partners (2014)
Guiffa is een ledenorganisatie die kwekers, ver-
werkers en verkopers van parelhoenders verenigt 
in het noordoosten van Ghana. De vereniging telt 
inmiddels 2.500 leden, een verdubbeling sinds 
2012.
Acdep is een netwerk van lokale ontwikkelingsor-
ganisaties dat werkt rond de versterking van 
boerenverenigingen.
Pas-Garu is een lokale ontwikkelingsorganisatie 
die de ledenorganisatie van ajuintelers – Gatofa 
– ondersteunt en adviseert. 
Northfi n is een lokale ontwikkelingsorganisatie 
die zeven plattelandsbanken ondersteunt.

Trias werkt ook rechtstreeks samen met acht plat-
telandsbanken: Bessfa, Buco, Toende, Naara, 
Bonzali, Bangmarigu, ecmb en Sissala.
Sari is een lokale onderzoeksinstelling die met 
Trias samenwerkt rond het testen en promoten 
van verbeterd zaaigoed en het opzetten van 
demonstratievelden. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• De acht plattelandsbanken rapporteerden een 

verhoging van het gemiddelde uitbetaalde kre-
dietbedrag aan landbouwers, van 50 naar 181 
euro.

• Het personeel van de acht banken kreeg oplei-
dingen rond microverzekeringen. Het resultaat 
is dat vier banken in 2014 nieuwe verzekerings-
producten uittesten. Samen verzekeren de 
banken 4.144 familiale boeren en kleine onder-
nemers, dat is ruim een viervoud van het cijfer 
in 2012. 

• De producenten van parelhoenders verhoogden 
hun gemiddelde omzet van 40 naar 217 euro. 
Bij de ajuintelers gaat het om een omzetstijging 
van 54 naar 204 euro.

• 1.254 pluimveehouders en 1.827 ajuintelers 
kunnen hun economische activiteit professio-
neel uitbouwen dankzij de dienstverlening van 
hun ledenorganisatie.

AccraAccra
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 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 3.389
 2009 7.396
 2010 11.618
 2011 51.247
 2012 46.175
 2013 58.334

 ■ Uitgaven (euro)

 2008 207.445
 2009 213.450
 2010 217.534
 2011 334.484
 2012 372.758
 2013 437.222

Onze trouwe partner BRS helpt ervoor zorgen dat de bestuurders van de 
plattelandsbanken een beter inzicht verwerven in het fi nancieel beheer van 
hun organisatie.
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TANZANIA
Beter klimaat voor boeren en ondernemers
Vooral op het platteland houdt de armoede hard-
nekkig stand in Tanzania. De (jeugd)werkloosheid 
is schrikbarend hoog en 98 procent van de kleine 
ondernemers werkt in de informele sector. De 
belangrijkste drijfveer is in de meeste gevallen 
hun overlevingsdrang. Veel ondernemers hebben 
een gebrek aan opleiding en fi nanciële middelen.
Veruit de belangrijkste economische tak is de 
landbouw: 8 op de 10 Tanzanianen zijn op één of 
andere manier actief in de primaire sector. De 
boeren slagen er niet of nauwelijks in om hun 
productierendement op te krikken. De meesten 
moet het stellen met minder dan twee hectare 
grond.
De werkgebieden van Trias bevinden zich in het 
noorden en zuiden van Tanzania. Trias verhoogt 
er de toegevoegde waarde in de productieketens 
voor ajuinen, look, zuivel en pluimvee. Deze sec-
toren werden zorgvuldig uitgekozen, met de 
bedoeling om de ontplooiingskansen van kwets-
bare jongeren en vrouwen signifi cant te verhogen.
De ondersteuning van ondernemers verloopt via 
twee kamers van koophandel. Omdat de socialis-
tische background van Tanzania nog altijd tast-
baar is, ontbreekt een inspirerend ondernemers-
klimaat. Om dit te verhelpen, werkt Trias ook 
samen met twee business-scholen in Arusha. 
Bijzondere aandacht gaat naar de ondersteuning 
van de Masai, een nomadisch volk. Trias bestrijdt 
er samen met lokale organisaties de honger door 
te investeren in graanopslag, rasverbetering en 
lokale spaar- en kredietsystemen waarin voorna-
melijk vrouwen actief zijn.

Huidige partners (2014)
Mviwata Arusha en Mviwata Manyara zijn regio-
nale boerenorganisaties die spaar- en kredietcoö-
peraties omvatten zodat de leden toegang hebben 
tot microkrediet.
Tccia Arusha en tccia Manyara verdedigen de 
belangen van kleine ondernemers in Arusha en 
Manyara.
Mviwata Mbozi is een vereniging van melkvee-
houders die ondersteund wordt in samenwerking 
met Agriterra, de Nederlandse zusterorganisatie 
van Trias. 
Incomet levert als ontwikkelingsorganisatie dien-
sten aan landbouwers in Mufi ndi op het vlak van 
teelttechnische voorlichting, leiderschapstraining 
en marketing.

Ucrt, lcdo, pwd en tnrf zetten zich in het noor-
den van Tanzania in voor de gemeenschapsont-
wikkeling bij de Masai.
MuCoBa is een commerciële microkredietbank 
die actief is in de plattelandsgebieden van 
Mufi ndi. 
Emboret is een zuivelcoöperatie waarmee Masai-
vrouwen hun inkomsten verhogen en diversifi ë-
ren. In de steden is er immers een grote vraag 
naar verpakte melk en zuivelproducten.

Trias heeft in 2013 de samenwerking met Faida 
Mali, Fide, Wedac en Gallapo Farmers Saccos 
uitgefaseerd. De enige nieuwe partner sinds begin 
2014 is Emboret.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• De veestapel van de ondersteunde kippenboe-

ren is in één jaar tijd verdriedubbeld tot gemid-
deld vijftig dieren. 96 procent van de veehou-
ders vaccineert zijn dieren.

• Het inkomen van de kippenboeren is de voor-
bije zes jaar gestegen met 42 procent, terwijl 
het nationale gemiddelde slechts 22 procent 
bedraagt.

• Het informatiecentrum van de kamer van koop-
handel tccia kreeg 7.367 kleine ondernemers 
over de vloer. De bezoeken versterken de markt-
gerichte werking van de leden.

• 793 jongeren hebben onderdak gevonden in vijf 
jeugdnetwerken van Mviwata Arusha. Ze verte-
genwoordigen nu 15 procent van het totale 
ledenaantal van deze boerenorganisatie.

• Het collectieve kapitaal van de 116 lokale spaar- 
en kredietgroepen bij de Masai is toegenomen 
tot 250.000 euro. In deze organisaties zijn 
voornamelijk vrouwen actief.

• Het fokprogramma bij de Masai heeft 708 kal-
veren opgeleverd. Eind 2013 waren ook 549 
koeien drachtig.

 

 ■ Contact

Landendirecteur: 
Toon Röttjers
po Box 12 005
Arusha
Tanzania
Tel 00255 73 29 79 942

 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 19.951
 2009 6.650
 2010 11.630
 2011 30.755
 2012 25.660
 2013 26.689

 ■ Uitgaven (euro)

 2008 944.001
 2009 1.471.501
 2010 1.484.696
 2011 1.561.889
 2012 1.634.170
 2013 1.410.217

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid, AgriCord, 
Zuiddag, spp, de provincie 
West-Vlaanderen, Agriterra, 
Nationale Loterij, Europese 
Unie, ifad, Cordaid, Excelsus, 
Stichting Gillès, brs, Hope A* 
en Van Havermaet-
Groenweghe*. 

* De ondersteuning van deze 
bedrijven loopt via Onderne
mers voor Ondernemers.

Arusha

Mufindi

Dar es
Salaam

Manyara

r Werkgebied Trias
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Met de Van Rompuy’s 
naar Tanzania
Herman Van Rompuy en Geertrui Windels hebben in 2013 een bezoek 
gebracht aan diverse projecten van Trias. Terwijl Herman voor één keer 
kon genieten op de achtergrond, vertolkte zijn echtgenote Geertrui 
Windels haar rol als ambassadrice van Trias.

Privébezoek of niet: als de president van 
de Europese Raad neerstrijkt in Tanzania, 
wordt ook daar de rode loper uitgerold. 
Maar een dag later is van het protocol 
niets meer te merken. In vrijetijdskleding 
bezoeken Geertrui en Herman een infor-
matiemarkt. Op initiatief van Trias presen-
teren financiële instellingen er hun dien-
sten aan plaatselijke boeren. 
‘Vanzelfsprekend is dat niet’, verduidelijkt 
George Waweru, financieel adviseur van 
Trias. ‘In Tanzania is het voor familiale 
boeren immers niet makkelijk om een 
lening los te weken bij klassieke banken. 
Het gebrek aan onderpand en het hoge 
risico op misoogsten schrikken bankiers 
af. Voor veel boeren is het daarom onmo-
gelijk om een rendabele activiteit op de 
rails te zetten.’
Gelukkig duiken steeds meer alternatieve 
instellingen op die het wel aandurven om 
financiële producten op maat van boeren 
aan te bieden. ‘Die trend geven we graag 

een duwtje in de rug’, aldus Waweru. Bij 
de slotceremonie van de Finance Fair 
spreekt Windels de hoop uit dat dit soort 
initiatieven het agrarische ondernemer-
schap aantrekkelijker maakt. 

Halt aan de plattelandsvlucht!
‘s Anderendaags doorkruisen de Van Rom-
puy’s een kurkdroge regio die bijna alleen 
geschikt is voor nomadische veehouderij. 
Hier hebben de Masai het steeds moeilij-
ker om te overleven: de klimaatverande-
ring doet hun veestapel letterlijk uitdrogen 
en de beschikbare graaszones krimpen 
onder druk van de bevolkingsgroei. 
Vooral jongeren hebben het moeilijk. De 
meesten zijn laaggeschoold en buiten de 
veehouderij zijn er nauwelijks kansen op 
tewerkstelling. Veel jonge mannen trekken 
dan maar naar de stad om er slecht 
betaalde arbeid te presteren, bijvoorbeeld 
als nachtwaker. Om de neerwaartse spiraal 

te doorbreken, heeft Trias de plannen 
ondersteund van lokale boerenjongeren 
om in het grensstadje Namanga een 
gebouw neer te zetten. Vandaag verwerken 
ze er hun maïs tot meel. 
Na een rit van twee uur over onverharde 
weg arriveren de Van Rompuy’s in een 
dorpje, waar ze ontdekken hoe runderen 
hun ziekteverwekkers van zich afschudden 
in zogeheten cattle dip’s. Door de koeien 
wekelijks door betonnen ontsmettingska-
nalen te loodsen, doen veehouders de 
sterftecijfers bij hun dieren fors dalen. Om 
hun inkomsten structureel te verhogen, 
heeft Trias nog een aantal andere maatre-
gelen genomen zoals de introductie van 
een verbeterd runderras, de opleiding van 
mobiele veeartsen en de aanleg van 
waterreservoirs.

Vrouwen aan het woord
Niet alleen productietechnieken, maar ook 
de machtsverhoudingen binnen de lokale 
gezinnen zijn een aandachtspunt voor 
Trias. Bij de Masai ontvangen de vrouwen 
de inkomsten uit de verkoop van melk, 
maar alle andere geldstromen worden 
beheerd door de mannen. Om de econo-
mische positie van de vrouwen te verster-
ken, heeft Trias in samenwerking met een 
lokale partnerorganisatie de vrouwen inge-
deeld in 116 kredietgroepen.

Ze wenden hun kapitaal aan voor kleine 
leningen, waarmee ze een economische 
activiteit kunnen uitbouwen. Op deze 
manier realiseren de kredietgroepen wat 
geen enkele bank in het noorden van Tan-
zania tot hiertoe heeft aangedurfd: toe-
gang tot kapitaal verstrekken aan 
Masai-vrouwen. De start van een kleine 
revolutie?

Herman Van Rompuy en Geertrui Windels in het gezelschap van Triasondervoorzitster Chris 
Verhaegen, landendirecteur Toon Röttjers en twee Tanzaniaanse vrouwen van de internationale 
vrouwenorganisatie Soroptimist.

De voorbije drie jaar hebben de Masaivrouwen 
in totaal 250.000 euro bij elkaar gespaard.
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GUINEE
Sterke ketens voor moedige vrouwen
Het West-Afrikaanse land Guinee behoort al jaren 
tot de tien minst ontwikkelde landen ter wereld. 
86 procent van de armen woont op het platteland. 
Typisch voor Guinee is dat er relatief weinig ont-
wikkelingsorganisaties actief zijn. Bovendien is er 
ook weinig of geen overheidssteun voor onderne-
mende mensen. Trias versterkt in Laag- en 
Hoog-Guinee boerenorganisaties die ondanks 
hun zwaktes over groeipotentieel beschikken. 
Hogere rendementen en een gemechaniseerde 
verwerking van teelten als rijst, aardnoten en 
karité leiden tot betere prijzen voor de boeren. De 
bescheiden winsten die ze op die manier boeken, 
zijn cruciaal om te voorzien in hun basisbehoef-
ten. Langsheen de keten brengt Trias – met de 
hulp van onder meer Markant vzw – de nodige 
optimalisering aan.
Dankzij de samenwerking met internationale 
organisaties zoals fi da wordt de toegang tot kre-
diet geprofessionaliseerd. Niet alleen voor boeren 
en hun basisorganisaties, maar ook voor 
ambachtslui en kleinschalige ondernemers.  

Huidige partners (2014)

Fop-bg is een jonge landbouwfederatie die de 
belangen verdedigt van 31.000 familiale boeren, 
waarvan meer dan de helft vrouwen.
Cafodec is een instelling die in het werkgebied van 
Trias 35 coöperatieve krediet- en spaarkassen voor 
kleine ondernemers ondersteunt.

Fpaki is een ledenfederatie die 1.560 ondernemers 
verenigt, overwegend jongeren. Zij krijgen 
bedrijfs trainingen om met kans op succes hun 
zaak uit te bouwen.
Coprakam is een veelbelovende coöperatie met 
3.200 leden, hoofdzakelijk vrouwen. De vereni-
ging verkoopt karité-boter, aardnoten en honing in 
opdracht van de leden.
rgta-di promoot bij familiale landbouwers de 
ossentractie als hefboom voor duurzame 
landbouw.
Aguidep werkt opleidingen op maat uit voor 
ondernemers die zich willen bekwamen in 
bedrijfsbeheer.
Atc begeleidt familiale boeren en boerinnen bij de 
verwerking en commercialisering van landbouw-
producten, voornamelijk karité-boter, rijst en 
pinda’s.
Zes beginnende microfi nancieringsinstellingen 
zorgen ervoor dat ondernemende mensen toe-
gang hebben tot microkrediet: Foulayah, Kania 
Yigui, Madina Oula, Dogomet, Konindou en 
Moussaya.

Nieuwe partners sinds begin 2014 zijn Coprakam, 
Foulayah, Kania Yigui, Madina Oula, Dogomet, 
Konindou en Moussaya.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• Bij duizenden boeren in Guinee is het rende-

ment van hun teelt meer dan verdubbeld: voor 
aardnoten van 1,2 ton/ha naar 2,5 ton/ha en 
voor rijst van 1,5 ton/ha naar 3,2 ton/ha.

• De zes sterkste rurale kredietverleners hebben 
computers en zonnepanelen ontvangen zodat 
ze nu autonoom de kredieten kunnen beheren.

• Drie boerengroepen met in totaal een honderd-
tal leden hebben met eigen spaartegoeden 
geïnvesteerd in de machinale verwerking van 
hun landbouwproducten.

• Op één locatie zijn de confl icten tussen boeren 
en veetelers opgelost door de omheining van 
994 ha landbouwgrond en de installatie van een 
gemengd comité voor confl ictpreventie.

• Koumba Keita, de winnares van de ‘Womed 
Award Zuid’ van Markant vzw, is uitgegroeid tot 
een rolmodel in haar gemeenschap. Ze wordt 
door de autoriteiten uitgenodigd voor publieke 
lezingen.

 ■ Contact

Landendirecteur: 
Lies Vanmullem
bp 50 Kindia
Guinee
Tel 00224 30 61 16 77

 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 5.052
 2009 11.100
 2010 25.600
 2011 61.370
 2012 65.427
 2013 53.341 

 ■ Uitgaven (euro) 

 2008 492.472
 2009 673.215
 2010 1.697.212
 2011 1.689.865
 2012 1.058.056
 2013 1.412.704

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, Europese Unie, 
de gemeente Schilde, 
de gemeente De Pinte, 
de gemeente Beernem, 
de provincie Antwerpen, 
de provincie Vlaams-Brabant, 
Weltladen, Nelectra, Agriterra, 
Acerta*, bnp Paribas Fortis*, 
gimv* en jbc*.

* De ondersteuning van deze 
bedrijven loopt via Onderne
mers voor Ondernemers.

Conakry

Boffa

Kindia
Dingiraye

Dabola
Kouroussa

Dubreka

Forecariah
r Werkgebied Trias

Trias vindt het belangrijk om productieketens te onder
steunen waarin vrouwen traditioneel een dominante 
positie innemen, zoals karité en groenten. Langsheen de 
keten brengt Trias – met de hulp van Markant vzw – de 
nodige optimalisering aan.



Trias wereldwijd #15 

ZUID-AFRIKA
Ondernemen over raciale breuklijnen heen
Twintig jaar na de val van het apartheidsregime 
werken de ondernemersverenigingen in Zuid-
Afrika nog altijd langs raciale scheidingslijnen. 
Trias heeft de ambitie om de drie grootste organi-
saties te versterken en om hen onderling te laten 
samenwerken, in het belang van de kleine onder-
nemers in het hele land.
Dat is nodig, want ondanks de status van groei-
land kampt Zuid-Afrika met alarmerende statistie-
ken: 26 procent van de actieve bevolking zit 
zonder werk. Bijna de helft van de jongeren heeft 
geen job. Niet verwonderlijk dat nog altijd meer 
dan een kwart van de Zuid-Afrikanen onder de 
armoedegrens leeft.
De hoge werkloosheidscijfers hebben ook de 
hoogste beleidsinstanties overtuigd dat kleinscha-
lig ondernemerschap een cruciale hefboom is 
voor economische groei. Om een gunstig onder-
nemersklimaat tot stand te brengen, heeft het 
land echter nood aan sterke ondernemers -
verenigingen. 
Trias ondersteunt de capaciteitsopbouw van drie 
nationale organisaties. Daardoor moeten ze op 
korte termijn in staat zijn om hun dienstverlening 
te verbeteren, vooral voor jonge en vrouwelijke 
ondernemers uit voorheen benadeelde bevol-
kingsgroepen. Dit project wordt gefi nancierd door 
de Vlaamse overheid. Ook Unizo is een actieve 
partner.

Huidige partners (2014)
Het Afrikaanse Handelsinstituut (ahi) telt 20.000 
leden die vooral op het platteland wonen. Vroeger 

konden enkel blanken zich aansluiten, maar van-
daag zet de organisatie sterk in op de uitbreiding 
van het ledenbestand naar bevolkingsgroepen die 
destijds zwaar geleden hebben onder het 
apartheidsregime.
De National African Federated Chamber of Com-
merce and Industry (nafcoc) vertegenwoordigt 
de zwarte ondernemers. De 5.000 betalende 
leden wonen verspreid over het hele land en de 
organisatie heeft een sterke band met de 
overheid.
De South African Chamber of Commerce and 
Industry (sacci) heeft 20.000 leden en staat 
vooral sterk in stedelijke gebieden, waar zich ook 
de kamers van koophandel uit zwarte townships 
bevinden.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• Vertegenwoordigers van de drie ondernemers-

verenigingen waar Trias mee samenwerkt, 
hebben tijdens een workshop in België contac-
ten gelegd met organisaties uit Oeganda, Tan-
zania en de Filipijnen.

• Tientallen startende ondernemers uit vier 
gemeenten in de provincie Western Cape 
worden getraind en opgevolgd door het Afri-
kaanse Handelsinstituut via een zogeheten 
incubation and mentorship programme.

• Een kaderakkoord voor een nauwere samenwer-
king tussen de drie partners werd in oktober 
ondertekend. Dat gebeurde in Johannesburg, 
naar aanleiding van een handelsmissie onder 
leiding van prinses Astrid.

 ■ Contact

Landendirecteur: 
Stephen Miller
5 Sturdee Avenue
Rosebank
2196 Johannesburg
0027 (0) 79 7721793

 ■ Financier

Vlaams Agentschap voor 
Internationale Samenwerking 
(vais).

PretoriaPretoria

r Werkgebied Trias

In ZuidAfrika groeit het 
inzicht dat kleinschalig 
ondernemerschap een 
belangrijk wapen is in de 
strijd tegen de hoge 
jeugdwerkloosheid.
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OEGANDA
Krediet op maat van kansarme boeren
In Oeganda ligt het gemiddelde jaarinkomen op 
460 euro per persoon. De landbouw zorgt voor 73 
procent van de totale tewerkstelling en 85 procent 
van de exportinkomsten. Toch spendeert de over-
heid minder dan vier procent van haar begroting 
aan de primaire sector. Daarom is het niet ver-
wonderlijk dat de gewasopbrengsten de voorbije 
tien jaar onveranderlijk ver beneden hun potenti-
eel lagen.
Trias werkt sinds 2008 in het westen van 
Oeganda. Intussen werd het werkgebied uitge-
breid naar het noordwesten. Driekwart van de 
bevolking puurt haar inkomen uit kleinschalige 
landbouw. De boeren genieten er van twee regen-
seizoenen per jaar en de bodemvruchtbaarheid 
varieert van redelijk tot zeer goed. De gemiddelde 
boerderij is echter niet groter dan twee hectare. 
De meeste boeren verdienen niet meer dan tien 
euro per maand en meer dan de helft van de vrou-
wen is analfabeet.
In de districten waar Trias actief is, wordt telkens 
een boerenvereniging in contact gebracht met één 
of twee microkredietbanken. Adviseurs van de 
boerenorganisaties begeleiden lokale basisgroe-
pen op het vlak van productie en marketing. Zo 
proberen ze rendabele ketens op te starten voor 
de teelt van bijvoorbeeld bonen, maïs en bana-
nen. De plattelandsbanken ondersteunen de ont-
wikkeling van deze productieketens.
Sinds 2014 werkt Trias ook samen met ledenorga-
nisaties van kleinschalige ondernemers.

Huidige partners (2014)
De boerenorganisaties Hodfa, Madfa, Arudifa en 
Zodfa bieden trainingen aan en verdedigen de 
belangen van hun leden. Ze nemen deel aan over-
legfora waar ook andere schakels in de productie-
keten aan deelnemen. 
Kidfa mikt op een verhoging van de landbouwpro-
ductie en een betere markttoegang voor haar 
leden. 
Unffe groepeert als nationale organisatie alle 
boerenverenigingen op districtsniveau. Een 
andere partner is uca, de koepel van de land-
bouwcoöperaties. Beide organisaties werken rond 
participatieve belangenverdediging, startend 
vanuit hun basis.
Tunado is de nationale ledenorganisatie van fami-
liale landbouwers en ondernemers in de 
honingketen. 

Ussia behartigt de belangen van kleinschalige 
ondernemers op regionaal en nationaal niveau. 
Hofokam is een microkredietbank die meer dan 
15.000 klanten telt en daarmee één van de groot-
ste kredietinstellingen is op het Oegandese 
platteland.
Madfa Sacco, Nyaruvur Sacco en Offaca Sacco zijn 
coöperatieve microkredietbanken die spaar- en 
kredietproducten aanbieden. 

Trias heeft in 2013 de samenwerking met Ebo 
Sacco, Mbadifa en Mwizi Sacco uitgefaseerd. 
Nieuwe partners sinds begin 2014 zijn Arudifa, 
Nyaruvur Sacco, Offaca Sacco, Tunado, unffe, 
Ussia en Zodfa.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• Door boerenorganisaties en aanbieders van 

microfi nanciering te versterken, bereikte Trias in 
Oeganda meer dan 1.330 boerengroepen, die 
samen 20.935 huishoudens vertegenwoordigen.

• 766 boerengroepen slaagden erin om een over-
eenkomst – mondeling of schriftelijk – af te 
sluiten met een koper. Al deze groepen hadden 
toegang tot krediet.

• Voor de productieketens van bakbananen, maïs 
en rijst heeft Trias overlegfora georganiseerd, 
zodat een beter begrip ontstaat tussen leveran-
ciers, boeren, verwerkers en handelaars. 

• Boerenleiders werden opgeleid om voortaan 
actief deel te nemen aan beleidsprocessen rond 
voedselzekerheid. 

 ■ Contact

Landendirecteur: Paul Allerz
po Box 5617
Kampala
Oeganda
Tel 00256 41 42 66 371

 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 18.255
 2009 26.310
 2010 14.791
 2011 21.396
 2012 35.395
 2013 40.612

 ■ Uitgaven (euro)

 2008 724.297
 2009 1.062.572
 2010 1.145.669
 2011 991.398
 2012 928.368
 2013 1.493.255

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, Europese Unie, 
AgriCord, ifap, de provincie 
Vlaams-Brabant, de provincie 
Limburg, brs, Rabobank 
Foundation, Formin, Agriterra 
en eu/ifad.

Tanzania

Kampala

Masindi

Hoima

Mbarara

r Werkgebied Trias

De boerenfamilies in Oeganda ontdekken dat landbouw 
niet alleen voedsel voor eigen consumptie maar ook een 
gezinsinkomen kan opleveren.
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Met Oegandese boeren 
naar de markt
Lokale voedselmarkten kunnen een cruciale rol spelen bij de armoede
bestrijding in een land als Oeganda. Maar de ervaring leert dat arme 
mensen en kwetsbare groepen zoals vrouwen en jongeren dikwijls geen 
toegang hebben tot interessante verkoopkanalen. Onze remedie: eri, 
oftewel Enabling Rural Innovations. 

Trias is een lerende organisatie die voort-
durend op zoek is naar de beste ontwikke-
lingsmethodes. Het landenkantoor in 
Oeganda gebruikt eri, een aanpak die 
rendabele landbouwpraktijken promoot, 
waarbij de boeren in staat zijn om zelf 
kansen te benutten die de markt hen biedt. 
De kracht van eri schuilt in zijn participa-
tieve benadering: bottom-up leren de 
boeren in Oeganda dat landbouw kan uit-
groeien tot een winstgevende bezigheid. 

Hoe werkt eri? 
Bij eri staat coaching centraal, niet het 
inlepelen van voorgekauwde kennis en 
kunde. Boerengroepen die onder handen 
genomen worden, doorlopen vijf stappen:

1. Participatieve diagnose: boeren worden 
zich bewust van de troeven en hulpmidde-
len die ze ter beschikking hebben. Ze gaan 
ook op zoek naar een gezamenlijke missie 
en visie.
2. Participatieve marktverkenning:  De 
boeren leren hoe ze marktinformatie 
moeten verzamelen, analyseren en gebrui-
ken. Zo leren ze juiste keuzes maken.
3. Participatief landbouwonderzoek: Op 
basis van empirische terreinresultaten 
definiëren de boeren onderzoeksthema’s 
en zetten ze experimenten op. 
4. Participatieve ketenontwikkeling: De 
boeren onderzoeken welke productieke-
tens in hun regio het meest rendabel zijn. 
Daarbij houden ze rekening met de ver-
eiste schaalgrootte.

5. Participatieve monitoring: De boeren 
leren hoe ze op collectieve wijze aan pro-
bleemoplossing kunnen doen, op basis 
van feiten en kennis. 

Wat levert eri op? 
Hogere opbrengsten: De boeren in 
Masindi, Hoima en Mbarara zijn er sinds 
2008 in geslaagd om hun gemiddelde 
opbrengst op significante wijze te verho-
gen. Enkele voorbeelden? De oogst van de 
rijstboeren is gestegen van 2 naar 5 ton 
per hectare. De maïstelers verdriedubbel-
den zelfs hun opbrengst, van 1,5 naar 4,5 
ton per hectare. De stijging is te danken 
aan betere landbouwpraktijken. Denk bij-
voorbeeld aan een betere bewaring van de 
oogst, waardoor minder verliezen optre-
den tijdens het bewaringsproces. 
Gezamenlijke verkoop: 40 procent van de 
in totaal 1.600 getrainde boerengroepen 
zijn erin geslaagd om landbouwproducten 
op collectieve wijze te verkopen. Ze 
hebben op die manier een relatie opge-
bouwd met minstens één opkoper, op 
basis van een zakelijke overeenkomst. 
Boeren die samen hun oogst verkopen, 
slagen erin om hogere prijzen te bekomen 
dan voorheen.
Samen plannen maken: De meeste boe-
rengroepen hebben een gezamenlijke visie 
uitgewerkt (60%), een rendabele produc-
tieketen geïdentificeerd (90%), ze maken 
kosten-baten analyses (60%) en business-
plannen (50%). Ongeveer 80 procent 
hanteert betere productietechnieken.
Sterke federaties: De boerengroepen 
erkennen de voordelen van samenwerking. 
Door met één stem te spreken, vergroot 
hun onderhandelingsmacht. Een 50-tal 
boerenfederaties is ontstaan. Trias bege-
leidt deze nieuwe organisaties zodat ze 
kunnen uitgroeien tot duurzame 
coöperaties.
Meer zelfvertrouwen: Dit aspect is moeilijk 
te kwantificeren. Maar veelzeggend is dat 
een boerin onlangs een prijsvoorstel van 
een tussenhandelaar weigerde op basis 
van marktinformatie waarover ze 
beschikte. Dit is ongezien in Oeganda.
Permanente monitoring: De boerengroe-
pen in Oeganda blijven niet blind voor 
wijzigingen in vraag en aanbod. Sommige 
groepen zijn al omgeschakeld van de pro-
ductie en verkoop van maïs voor de voed-
selconsumptie naar de productie van 
maïszaad voor zaadbedrijven. 

De Oegandese boeren en boerinnen deinzen er niet langer voor terug om in de steden op 
marktonderzoek te gaan.
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EL SALVADOR
Kansen voor kleine ondernemers
Een vredesakkoord maakte in 1992 een eind aan 
de burgeroorlog, maar de rechtsstaat blijft wankel 
in El Salvador. Enkele negatieve trends hypotheke-
ren de ontwikkelingskansen: nergens ter wereld 
worden zoveel moorden gepleegd, bijna vier op 
de tien mensen leeft onder de armoedegrens en 
de ongelijkheid tussen man en vrouw is zorgwek-
kend. De overheid neemt te weinig maatregelen 
om de discriminatie – waar ook jongeren en 
inheemse bevolkingsgroepen het slachtoffer van 
zijn – een halt toe te roepen.
De lokale ondernemers kampen bovendien met 
een gebrekkige toegang tot werkkapitaal en pro-
ductiemiddelen. Door een gebrek aan technische 
kennis beconcurreren kleine ondernemers elkaar 
met basisproducten die massaal geïmporteerd 
worden uit lagelonenlanden. 
Na een jarenlange verwaarlozing zijn op het plat-
teland wel enkele positieve tendensen waarneem-
baar: waar de basisvoeding, zoals bruine bonen 
en maïs, vroeger door tussenhandelaars in het 
buitenland aangekocht werden, zijn we nu zo ver 
dat El Salvador ruim zelfvoorzienend geworden is 
voor deze gewassen. In 2013 kon El Salvador zelfs 
maïs uitvoeren naar andere Midden-Amerikaanse 
landen.
Via de ondersteuning van zeven partners – waar-
onder vijf ledenorganisaties – focust Trias in El 
Salvador op de versterking van het ondernemers-
weefsel. Vier partners zijn actief op nationaal 
niveau. De participatie van kwetsbare groepen 
– vrouwen, jongeren en inheemse gemeenschap-
pen – staat heel hoog op de agenda.

Huidige partners (2014)
Clac is een internationale organisatie die binnen 
het kader van fair trade de belangen verdedigt van  
250.000 familiale boeren uit Latijns-Amerika en 
de Caraïben.
Confras bundelt de krachten van 6.800 familiale 
boeren in El Salvador. Deze ledenorganisatie pro-
moot het coöperatieve gedachtengoed, duurzame 
landbouwpraktijken en gelijke kansen.
Adel Morazan verenigt familiale boeren en kleine 
ondernemers in het oostelijk gelegen departe-
ment Morazán.
Rum is een ledenorganisatie die 1.748 onderne-
mende vrouwen telt. De vereniging werkt aan de 
zelfontplooiing van haar leden en verdedigt wets-
voorstellen die de genderongelijkheid wegwerken.

Amc is een coöperatieve instelling die diensten 
levert aan 14.000 leden op het vlak van microfi -
nanciering en bedrijfsmanagement. 
Fademype levert diensten aan kleinschalige han-
delaars en producenten. Ze krijgen toegang tot 
microkrediet, technische trainingen, boekhoud-
kundige diensten en netwerkrelaties.
Procomes is een organisatie die voor bedrijfsbe-
geleiding zorgt bij een duizendtal familiale boeren 
en kleine ondernemers, met bijzondere aandacht 
voor vrouwen en jongeren. 

Trias heeft in 2013 de samenwerking met cca, 
adp, acdij, Apodip, Adelsar, Pilarh opd, Ampro 
en Asonog uitgefaseerd. Nieuwe partners sinds 
begin 2014 zijn Adel Morazan, Procomoes, amc 
en Clac.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013
• Het gezinsinkomen van de doelgroep is geste-

gen met gemiddeld acht procent op jaarbasis. 
Deze trend wordt ondersteund door een betere 
commercialisering bij zowel boeren als 
ondernemers.

• De klemtoon op vorming werpt vruchten af: 
85 procent van de doelgroep heeft nu meer 
ondernemingszin, 77 procent beschikt over 
meer zelfvertrouwen en 57 procent voelt zich 
voortaan beter in staat om bij stakeholders 
voorstellen te formuleren voor de lokale econo-
mische ontwikkeling.

• In de werkgebieden van Trias is een toegeno-
men bewustzijn merkbaar rond thema’s als 
voedselzekerheid, voedselsouvereiniteit en 
milieubescherming.

• De participatie van vrouwen in hun ledenorga-
nisaties en de bredere maatschappij is zicht-
baar toegenomen. Bovendien hebben de 
 vrouwen de rendabiliteit van hun economische 
activiteiten verhoogd.

Het regionaal kantoor voor 
Centraal-Amerika bevindt zich 
in El Salvador. Van hieruit 
probeert Trias om zijn pro-
gramma’s in Guatemala en 
Honduras te activeren.

 ■ Contact

Regiodirecteur: Astrid Vreys
Avenida ii, 29
Lomas de San Francisco
San Salvador
El Salvador
Tel 00503 785 196 85

 ■ Bereik (ondernemende mensen)

 2008 9.500
 2009 9.627
 2010 10.366
 2011 15.556
 2012 19.596
 2013 20.791

 ■ Uitgaven (euro)

 2008 1.488.234
 2009 1.697.586
 2010 1.112.052
 2011 1.257.398
 2012 934.712
 2013 1.052.255 

 ■ Financiers

Directoraat-Generaal Ontwik-
keling, de stad Leuven, de 
provincie West-Vlaanderen, 
Agriterra, brs, lrm*, Punch 
Powertrain*, vstc* en Arts, 
Cleeren & vennoten*.

* De ondersteuning van deze 
organisaties loopt via Onder
nemers voor Ondernemers.

Regio Centraal-
Amerika

De voorbije jaren ondersteunde Trias ook 
familiale boeren en kleine ondernemers in 
Guatamala en Honduras. Omdat de fi nan-
ciering in 2014 door de federale overheid 
werd stopgezet, is Trias op zoek naar 
nieuwe fi nancieringsmogelijkheden om 
deze projecten verder te zetten.

San
Salvador
San

Salvador

r Werkgebied Trias
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Boeren zijn geen armoezaaiers, maar onderne-
mers die op eigen kracht hun toekomst willen 
uitbouwen. Dat is het standpunt van tien boeren-
organisaties in Azië, Europa, Canada en Senegal. 
Elk hebben ze een ontwikkelingsagentschap, ofte-
wel agri-agency, dat zijn schouders zet onder de 
versterking van boerenorganisaties in 
ontwikkelingslanden.
AgriCord bundelt de projecten van deze tien 
agri-agencies onder de benaming Farmers Figh-
ting Poverty. Vandaag steunen deze projecten 
boerenorganisaties uit 68 landen. Door boeren in 
het Zuiden onderling te laten samenwerken stijgt 
hun productiviteit, met een positief effect op hun 
levensstandaard en de algemene tewerkstelling 
op het platteland.
AgriCord is dus een netwerk van en voor familiale 
boeren, met de bedoeling om de gezinslandbouw 
wereldwijd meer armslag te geven. Zodat de 
boeren niet alleen in hun eigen behoeften kunnen 
voorzien, maar ook in die van een groeiend aantal 
niet-agrariërs. Alleen op die manier kunnen we de 
stijgende wereldbevolking de komende decennia 
blijven voeden.

AgriCord als donateur
Trias is sinds 2008 het agri-agency van Boeren-
bond. Wat de eigen inkomsten betreft, is AgriCord 
veruit de grootste donateur van Trias. In de tabel 
vindt u een overzicht van de fi nanciële bijdrage 
die het netwerk van AgriCord in 2013 geleverd 
heeft aan projecten van onze organisatie.

Naam van het project Budget
(in euro)

Project-
nummer

Supporting pastoralist MBOs in Longido District (Tanzania) 73.381 6047

Farmers’ Voice: improving food security governance in East Africa (Uganda) 186.655 5970

Cooperativism with Solidary Interaction (Brazil) 363.532 5574

En la busqueda de la sostenibilidad institucional (Guatemala) 72.149 5575

Mviwata-Manyara: the defender of the farmer is the farmer himself (Tanzania) 98.282 5576

Mviwamo: the defender of the farmer is the farmer himself (Tanzania) 112.956 5577

Fowl Production and Marketing for Rural Household Poverty Reduction (Ghana) 68.527 5578

Agro- and market services in the cereal and vegetables value chains in Hoima 
(Uganda)

58.601 5579

Consolidando un modelo socio-empresarial para pequeñas queserías 
organizadas (Ecuador)

30.496 5581

Consolidacion de un modelo socio-empresarial alrededor de turismo 
comunitario (Ecuador)

11.705 5582

Donner un rôle de dirigeant dans le développement rural aux unions 
et à la fédération (Guinea)

39.796 5583

Consolidando un modelo socio-empresarial para pequeños productores 
de papas (Ecuador)

72.529 5584

Cooperativas reencontrándose en una estrategia de desarrollo económico 
(El Salvador)

34.760 5585

Estandarizar el proceso de  la producción de cuyes con valor agregado (Ecuador) 28.625 5586

Finanzas populares y solidarias mediante las estructuras fi nancieras locales 
(Ecuador)

22.871 5587

Hacia una organización sostenible (Honduras) 63.473 5588

Organic farming and market consolidation through a stronger PDCI 
(Philippines)

42.656 5589

Seguridad alimentaria asegurado desde la organización comunitaria 
(Guatemala)

41.524 5590

Credit cooperativism for inclusion (Brazil) 205.599 5591

Agro- and market services in the maize and cassava value chains in Masindi 
(Uganda)

75.280 5592

Agro-enterprise development in Mbarara (Uganda) 63.304 5593

Credit facilities for farmers groups in the maize and cassava value chains in 
Masindi (Uganda)

37.913 5594

Financial services for agro-enterprise development in Mbarara through Ebo 
Sacco (Uganda)

38.912 5595

Financial services for agro-enterprise development in Mbarara through Mwizi 
Sacco (Uganda)

27.485 5596

Amélioration de la sécurité d'existence des membres de Repam (Congo) 32.972 5599

Amélioration de la sécurité d'existence des membres de la Cocama (Congo) 6.376 5601

r Werkgebied AgriCord

Een volledig overzicht van de AgriCord-projecten vindt u op www.agro-info.net.



Kerncijfers
2011 2012 2013

Aantal medewerkers 120 126 129

op hoofdkantoor 28 30 32

in regiokantoren 92 96 97

Aantal landen- regiokantoren 9 9 10

Bereik in het Zuiden 954.459 1.012.625 1.078.949

aantal mannen 521.340 548.243 590.239

aantal vrouwen 433.119 464.382 488.710

Partners in het Zuiden 95 94 96

aantal ledenorganisaties 44 43 47

andere partners 51 51 49

Partnerbewegingen in Vlaanderen 6 6 6

bereikte afdelingen 154 175 266

bereikte leden 9.312 9.021 18.606

Vrijwilligers in Vlaanderen 706 715 914

Inkomsten (in euro) 12.168.958 11.788.289 13.609.698

aandeel overheidssubsidies 76,4% 72,1% 71,0%

aandeel eigen inkomsten 23,6% 27,9% 29,0%

Uitgaven (in euro) 12.142.596 11.764.088 13.563.178

aandeel programma’s Zuiden 82,7% 78,8% 77,6%

aandeel programma’s Vlaanderen 8,0% 10,4% 9,2%

aandeel algemene werking 9,3% 10,8% 13,2%



 29 Ondernemers bewegen ondernemers

Trias ontleent zijn identiteit aan Vlaamse partnerbewegingen, met inbegrip van hun breder 
netwerk. De nauwe band met Boerenbond/Landelijke Gilden, klj, kvlv, Markant vzw, 
Neos en Unizo biedt  kansen voor innovatieve ontwikkelingssamenwerking. Door banden 
te smeden tussen familiale boeren en kleine ondernemers in Noord en Zuid ontstaat een 
nieuwe kijk op ontwikkelingssamenwerking. De uitwisseling van kennis en ervaring gebeurt 
immers op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ook in Vlaanderen het inzicht ontstaat dat 
we zelf veel kunnen opsteken van ondernemende mensen elders in de wereld.

Trias in Vlaanderen

TRIAS IS DE ONTWIKKELINGSORGANISATIE VAN
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Piet Vanthemsche was in de Filipijnen onder de indruk van zijn overnachting bij de 
arme maar fiere boerenleider Ludem Molina.

Tijdens een studiebezoek in Ecuador hebben provinci-
aal voorzitter Lieven Opsomer, bestuurslid Kurt Vets en 
consulente Dorien Verrecht de mogelijkheden voor een 
samenwerking afgetast met zeven lokale partners van 
Trias.

Boeren doen het voor boeren
Hoe maak je solidariteit met boeren en plattelandsbewoners 
in het Zuiden tastbaar? Bij Boerenbond en Landelijke Gilden 
weten ze er alles van: in 2013 bracht voorzitter Piet 
Vanthemsche een werkbezoek aan de Filipijnen, voorlichters 
uit het Andesgebergte kregen in het Meetjesland een 
drieweekse stage aangeboden en ten voordele van Congolese 
boeren werd geld ingezameld.

Samen met Karel Van Eetvelt trok Piet Vanthemsche in februari 2013 naar 
de Filipijnen. Aan de meegereisde journalisten legde de voorzitter van Boe
renbond en Landelijke Gilden uit waarom de versterking van boerenorgani
saties de meest duurzame vorm van economische ontwikkelingssamenwer
king is. Toen de Filipijnen enkele maanden later getroffen werden door de 
tyfoon Haiyan, riep Vanthemsche zijn achterban op om een steentje bij te 
dragen aan de heropbouw.
In 2013 organiseerden diverse gilden ook wandeltochten, eetfestijnen en 
andere evenementen om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van de 
Congolese boerenfederatie Repam. De opbrengst werd onder meer gebruikt 
voor de installatie van maniokdrogers, een innovatie die extra inkomsten 
oplevert voor kansarme boerengezinnen.

In dialoog met Ecuador

In juni werkten drie Ecuadoraanse aardappelboeren een stage af bij poot
goedteler Dirk Rijckaert en de aardappelverwerkers van Belgapom. In omge
keerde richting brachten drie afgevaardigden van Landelijke Gilden een 
bezoek aan Ecuador om er in het Andesgebergte kennis te maken met de 
boerenorganisaties die Trias versterkt. De komende jaren wil Landelijke 
Gilden met Ecuadoraanse boeren expertise uitwisselen over thema’s als 
lokale samenwerking, de klimaatverandering en de toekomst van 
plattelandsjongeren. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2013

• 13 lokale gilden en gewesten zamelden geld in 
voor de installatie van maniokdrogers in 
BasCongo.

• 1.047 leden van Landelijke Gilden woonden 
een getuigenis van een uitwisselingsreiziger 
bij of namen deel aan de interculturele kook
workshop ‘Culturellen’.

• 2.160 leden van Landelijke Gilden bezochten 
een stand van Trias tijdens evenementen 
zoals de Gentse Buitenband of de wandelin
gen van Stap voor S.T.A.P.

• 53 vrijwilligers van Landelijke Gilden hebben 
voor een naadloze organisatie gezorgd van de 
diverse uitwisselingsmomenten.

• De blog bijeenkomen.wordpress.com heeft 
aan 3.100 bezoekers uitleg verschaft over de 
activiteiten van Boerenbond en Landelijke 
Gilden onder begeleiding van Trias.
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KLJ-jongeren leven voor  
het goede doel
Klj heeft in 2013 aangetoond dat een sterke jongeren-
beweging véél meer is dan de optelsom van sport en spel. 
Samen met Trias lanceerde klj het jaarthema ‘K Leef. 
Diverse afdelingen en gewesten werden aangemoedigd om 
zich in te zetten voor een goed doel. De tijd die ze daaraan 
spenderen, wordt gesponsord. De opbrengst gaat naar Trias.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013

• 221 kljleiders willen op de hoogte blijven van 
de nieuwe uitwisselingen die Trias organiseert 
met jongeren in het Zuiden.

• In het najaar van 2013 hebben 17 afdelingen 
een solidaire actie gepost op kljkleef.be. Op 
die manier verzamelden ze 92 uren. Voor elk 
gewerkt uur vloeit 5 euro naar Trias.

• 713 jongeren brachten op Landjuweel een 
bezoek aan de stand waar het jaarthema van 
klj werd toegelicht.

Aangevuurd door het jaarthema ‘K Leef zetten klj-af-
delingen zich sinds het najaar van 2013 in voor een 
brede waaier aan goede doelen. De geïnvesteerde tijd 
laten ze sponsoren ten voordele van Trias. 

Op evenementen zoals Landjuweel krijgen de klj-jongeren spelenderwijs te horen waar 
en hoe Trias werkt met ondernemende jongeren in het Zuiden.

Een bloedinzameling, een geldinzameling voor Kom op tegen Kanker of 
gewoon eens een bezoek aan de inwoners van het plaatselijke rusthuis. Op 
verschillende manieren gaan de lokale afdelingen van klj met hun jaar
thema aan de slag. De tijd die ze daaraan besteden en een foto als bewijs 
van hun actie, posten ze op kljkleef.be. Daar houden klokken de ingeza
melde tijd en fondsen bij. 
De eindafrekening wordt gemaakt in augustus 2014, bij de lancering van het 
nieuwe jaarthema. Het ingezamelde geld zal door Trias gebruikt worden om 
ondernemende jongeren extra kansen te geven om hun lot in eigen handen 
te nemen. Dat zal onder meer gebeuren door de aankoop van computers.

Uitwisseling

Tijdens trainingen en bestuursvergaderingen werden lokale kljleiders 
onderworpen aan een bevraging. Zo ontdekten ze bij welk werelddeel hun 
profiel het best aansluit. Bovendien stipten heel wat jongeren aan dat ze 
kennis willen maken met de uitdagingen waar jongeren in het Zuiden mee 
kampen. Trias gaat alle informatie gebruiken om vanaf 2014 nieuwe uitwis
selingen te begeleiden tussen klj’ers en jongeren in Peru, Ecuador, de Fili
pijnen en CentraalAmerika.
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Brazilië zet KVLV in beweging!
Ja, er is nog armoede in Brazilië. En niet alleen in de favela’s, 
integendeel. Op het platteland – ver weg van de 
televisiecamera’s – voeren miljoenen boerengezinnen nog 
altijd een harde overlevingsstrijd. De plaatselijke macho-
cultuur maakt het voor ondernemende vrouwen extra 
moeilijk. De geschiedenis en slagkracht van kvlv doen hen 
dromen van meer kansen op zelfontwikkeling.

De leden en bestuursleden van kvlv werden in 2013 volledig ondergedom
peld in de Braziliaanse cultuur. Daarvoor zorgden de uitwisselingsreizig
sters die het jaar voordien een bezoek brachten aan de zuidelijke deelstaat 
Paraná. Daar maakten ze kennis met het Secretaria de mulheres, een jonge 
vrouwenorganisatie die onder impuls van Trias opgericht werd.
De uitwisselingsreizigsters van kvlv doorkruisten het Vlaamse land met 
een getuigenis over hun avontuur. In een vijfdelige artikelenreeks in Vrou
wen met Vaart legden ze het belang uit van de nieuwe vrouwenorganisatie 
in Brazilië: die ondersteunt de economische activiteiten van vrouwen
groepen en moedigt kansarme vrouwen aan om actief te participeren in 
boerencoöperaties. 
Om de Braziliaanse plattelandsvrouwen een extra duwtje in de rug te geven, 
heeft Trias de kvlvafdelingen uitgedaagd om – uit solidariteit – te sporten. 
Meer dan 30.000 km werd bijeen gefietst, gewandeld en gedanst. Samen 
met andere acties brachten de gesponsorde sporturen 7.912 euro in het 
laatje voor de werking van Trias in Brazilië.

Festa Brasil!

In het najaar van 2013 kreeg kvlv acht Braziliaanse plattelandsvrouwen 
over de vloer. Stuk voor stuk sterke dames die in hun land de belangen 
verdedigen van ondernemende vrouwen. Ze maakten kennis met de zuster
organisaties van kvlv en raakten onder de indruk van de uiteenlopende 
competenties die Vlaamse boerinnen en vrouwen op het platteland moeten 
bezitten om zowel hun bedrijf als hun gezin optimaal te beheren. Eén reis
dag werd gereserveerd voor een workshop over gender. ‘We ontdekten dat 
vrouwen overal ter wereld gelijkaardige problemen hebben. Die vaststelling 
inspireert ons om een even sterke organisatie uit te bouwen als kvlv’, 
luidde het achteraf bij de Braziliaanse delegatie. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2013

• 200 leden van kvlv maakten tijdens Festa 
Brasil kennis met de noden van kansarme 
plattelandsvrouwen in Brazilië.

• Bestuursleden van kvlv bestelden meer dan 
14.500 bordonderleggers voor gebruik tijdens 
diverse Triasactiviteiten. Het is een laagdrem
pelige manier om de werking van Trias in 
Brazilië te leren kennen. 

• Bijna vijftig afdelingen nodigden een 
kvlvvrijwilligster uit voor een getuigenis over 
talentvolle vrouwen in Brazilië en hier.

• Vier leden van kvlv trokken op eigen initiatief 
naar Guinee. Ze leerden dit land kennen toen 
ze in 2008 met Trias op inleefreis gingen. Ze 
bezochten de verschillende partners van Trias 
en ontmoetten vele oude bekenden.

• Onder impuls van kvlvvrijwilligster Veerle 
Minsaer maakte Trias het mooie weer op het 
jaarlijkse Waterputfestival in Lichtaart. De 
bezoekers leerden dat Brazilië veel meer is 
dan samba en voetbal.

• 11.000 bezoekers surften naar de blog www.
triaskvlv.net. Ze volgden er het bezoek van de 
Braziliaanse vrouwen en werden geïnfor
meerd over de partnerschappen van kvlv met 
zowel de Braziliaanse als de Guineese 
vrouwen.

De Braziliaanse plattelandsvrouwen stelden vast dat 
ook in België gelijke kansen voor boerinnen niet altijd 
evident zijn.

Met 200 bezoekers was Festa Brasil een voltreffer. Internationale solidariteit is bij kvlv 
erg tastbaar.
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Markante rolmodellen  
voor Guinee
Makkelijk is het leven niet in Guinee, één van de armste 
landen ter wereld. Dat geldt zeker voor de vrouwen, die weinig 
te zeggen hebben in hun gezin en nog veel minder in hun 
dorp. En toch zijn er ondernemende vrouwen die hun lot in 
eigen handen nemen en anderen stimuleren om hetzelfde te 
doen. Markant vzw plaatst deze rolmodellen extra in de kijker.

Markant vzw bouwt aan een partnerschap met Coprakam, een vrouwencoö
peratie die honing, karité en pindanoten verwerkt en verkoopt. In 2013 
nodigde Markant vzw een driekoppige delegatie uit. De Guineese vrouwen 
maakten kennis met Vlaamse onderneemsters, leerden de organisatie 
achter Markant vzw kennen en proefden van de Belgische cultuur.
De Guineese gasten liepen ook in de schijnwerpers tijdens de uitreiking van 
de Womed Award Zuid. Koumba Keita, voorzitster van een vrouwengroep 
die deel uitmaakt van Coprakam, ontving uit handen van koningin Mathilde 
de prijs voor meest verdienstelijke vrouwelijke onderneemster in het 
Zuiden. Ze werd gelauwerd om haar gedrevenheid en duurzame kijk op 
ondernemerschap. 
Naast haar geldprijs kreeg Koumba Keita van Markant vzw de opdracht mee 
om zich in haar regio op te werpen als een rolmodel voor vrouwelijk onder
nemerschap. Dat blijkt aardig te lukken, want de winnares van de Womed 
Award Zuid wordt overal in Guinee gevraagd om te getuigen, en komt zelfs 
aan bod in de massamedia.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013

• Meer dan 450 gasten, waaronder koningin 
Mathilde, ontdekten tijdens de Womed Award 
Zuid de werking van Trias in Guinee. 

• 400 leden van Markant vzw proefden in 2013 
van het educatieve aanbod dat Trias speciaal 
voor Markant vzw ontwikkelt. Nieuw was de 
activiteit ‘Ladies at the African Movies’, een 
filmvoorstelling die afdelingen op een ont
spannende manier laat kennismaken met de 
WestAfrikaanse context.

• De werkgroep TriasMarkant werd nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van het partner
schap met Coprakam, het bezoek van de Gui
neese vrouwen en het nieuwe educatieve 
aanbod.

• 30 leden van Markant vzw stelden zich kandi
daat voor de uitwisselingsreis. Door de uit
braak van het ebolavirus in Guinee werd deze 
reis intussen uitgesteld naar het voorjaar van 
2015.

• www.triasmarkant.wordpress.com lokte in 
2013 meer dan 3.600 bezoekers. Markant 
vzw leden lezen er alles over de winnaressen 
van de Womed Award Zuid en over de Gui
neese onderneemsters van Coprakam.

De Guineese delegatie bracht in Gent een bezoek aan 
de Soap Story, een speciaalzaak voor badproducten, 
badkameraccessoires en huisparfums. Een leerrijke 
ervaring, want in Guinee maakt Coprakam cosmetica-
producten op basis van karité-boter.

In Guinee is het niet de gewoonte dat ondernemende mensen bekroond worden. Dat 
Koumba Keita in België een prijs gekregen heeft van Markant vzw, heeft in haar eigen 
streek veel ogen doen opengaan. 

Adora uit de Filipijnen

Dat de Womed Award Zuid geen slag in het water is, heeft ook Karel Van 
Eetvelt gemerkt. Tijdens een werkbezoek aan de projecten van Trias in de 
Filipijnen nam hij uitgebreid de tijd om Adora Fajiculay te leren kennen. 
Ondanks gezondheidsperikelen runt deze voormalige winnares van de 
Womed Award Zuid nog altijd haar naaiatelier in de provincie Antique. 
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Ondernemende senioren  
in het Andesgebergte
De enthousiaste boeren in het Andesgebergte begeesteren de 
ondernemende senioren van Neos. Zo hebben de deelnemers 
aan de uitwisselingsreis in Ecuador zich in 2013 ontpopt tot 
rasechte ambassadeurs van Trias. En provinciaal voorzitter 
Chris De Saveur ging ter plaatse de nieuwe partners van Trias 
bestuderen, om straks nog nauwere banden te smeden met 
Ecuadoraanse boeren.

Wie de werking van Trias leert kennen op het terrein, is gegarandeerd onder 
de indruk. Dat was niet anders bij de leden van Neos die in 2012 deelgeno
men hebben aan de uitwisselingsreis in het Andesgebergte. Ze ontdekten er 
hoe kleine boerengemeenschappen een mooi toeristisch aanbod kunnen 
uitbouwen door samen te werken.
In 2013 hebben de uitwisselingsreizigers Vlaanderen doorkruist om nog 
meer clubs van Neos warm te maken voor de ondernemingszin bij kans
arme ondernemers in Ecuador. Sommigen gingen nog een stapje verder 
door bijvoorbeeld een stand van Trias te bemannen op wereldmarkten. Zo 
sensibiliseerden ze een veel breder publiek dan enkel de leden van Neos.
Om de dynamiek nog te versterken, trok Chris De Saveur in 2013 naar Ecua
dor voor een studiebezoek. De vrijwilliger leerde er de nieuwe partners en 
plannen van Trias kennen. Het thuisfront volgde zijn belevenissen op de 
voet via een nieuwe blog.

Investeren in vorming

Bij zijn terugkomst was 
Chris De Saveur vastbe
sloten: de boerenorgani
saties waar Trias mee 
samenwerkt in het Andes
gebergte hebben een 
interessant groeipotenti
eel. Aan ondernemingszin 
is er geen tekort, wel aan 
middelen om mensen op 
te leiden in alle aspecten 
van het ondernemer
schap. Sinds 2014 bijt 
Neos zich vast in dit 
thema.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013

• In 2013 boekten 12 lokale clubs een getuigenis 
van een uitwisselingsreiziger.

• Trias kwam aan bod in 10 nieuwsbrieven van 
Neos.

• De nieuwe blog over de samenwerking tussen 
Trias en Neos – die eind mei gelanceerd werd 
– lokte 1.533 bezoeken.

• De clubs van Neos zamelden meer dan 5.000 
euro in voor Trias.

• In totaal maakten 51 clubs zich op één of 
andere manier verdienstelijk voor Trias, waar
door ze het label ‘Hart voor Trias’ opgespeld 
kregen.

Miet Bongers brengt Ecuador dichterbij tijdens Limburg 
aan Zee in Ham. Samen met haar echtgenoot nam ze 
in 2012 deel aan de uitwisselingsreis naar Ecuador. In 
2013 bemanden ze meermaals een stand van Trias op 
wereldfeesten in Limburg.

Chris De Saveur ontdekt een 
veelbelovende teelt in Ecua-
dor: de guarango-boom 
produceert gom en tannine. 
Naar deze grondstoffen is er 
een groeiende vraag op de 
wereldmarkt. 
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UNIZO maakt komaf  
met apartheid
Hoewel de apartheid officieel al meer dan twintig jaar afge-
schaft is in Zuid-Afrika, hebben de blanke en zwarte onder-
nemers nooit geleerd om samen te werken. Onder begeleiding 
van Trias en met financiële steun van de Vlaamse overheid 
wil Unizo er onder meer voor zorgen dat ze binnen twee jaar 
in staat zijn om zij aan zij te lobbyen bij hun overheid. 

Het project waar Unizo mee zijn schouders onder zet, verloopt in samen
werking met drie nationale ondernemersverenigingen in ZuidAfrika. Samen 
vertegenwoordigen ze meer dan 100.000 kleine ondernemers. In een eerste 
fase zal de interne organisatie en dienstverlening bij deze drie partners 
verbeterd worden, en daarna gaan ze onderling samenwerken. In oktober 
2013 hebben alle partijen deze intenties ondertekend tijdens een handels
missie onder leiding van prinses Astrid.
Ondertussen houdt Unizo ook in Azië zijn relaties met kleine ondernemers 
warm. In 2013 gebeurde dat met een werkbezoek van Karel Van Eetvelt aan 
de programma’s van Trias in de Filipijnen. De gedelegeerd bestuurder ging 
er in debat met de bestuurders van KaEntrep, een ondernemersorganisatie 
die banden heeft met Unizo Westhoek.
Van Eetvelt was ook te gast bij de kamer van koophandel in Naga, die con
tacten onderhoudt met Unizo AntwerpenMechelen. Toen in de stadsrand 
een immens winkelcentrum werd gebouwd, vreesden de kleine handelaars 
in Naga dat hun dagen geteld waren. Op basis van videoconferenties 
kregen ze vanuit Vlaanderen de raad om hun centrale markthal in een 
nieuw kleedje te steken. Met wat hulp van de lokale overheid lukte hun plan, 
waardoor ze de meeste klanten konden terugwinnen.

Ondernemersweek

In november 2013 hebben Trias en Unizo een uniek evenement georgani
seerd: vertegenwoordigers van kleine ondernemers uit ZuidAfrika, 
Oeganda, Tanzania en de Filipijnen werden uitgenodigd om onderling 
kennis en ervaring uit te wisselen. Hoewel de context voor ondernemende 
mensen in deze landen erg verschillend is, blijkt de aard van hun uitdagin
gen gelijklopend te zijn. Een inspirerende ervaring waar zowel Trias als 
Unizo op willen voortborduren.

Enkele activiteiten en resultaten in 2013

• Tijdens Music For Life organiseerde het per
soneel van Unizo een koekjesverkoop, een 
veiling en een afterworkparty ten voordele van 
Trias. Opbrengst: 5.600 euro.

• Een driekoppige delegatie van Syntra West 
trok naar Oeganda om Trias te versterken bij 
de organisatie van beroepsopleidingen.

• Directeurgeneraal Jan Sap tekende in Johan
nesburg een samenwerkingsovereenkomst 
met drie ZuidAfrikaanse 
ondernemersorganisaties.

• 6 artikels over de werking van Trias versche
nen in het ledenblad Z.O. magazine.

• 10 vertegenwoordigers van ondernemersver
enigingen uit het Zuiden namen deel aan een 
internationaal seminarie van Trias en Unizo.

Samen met Piet Vanthemsche neemt Karel Van Eetvelt 
deel aan een karaktertraining bij Ka-Entrep. Nieuwe 
leden van deze ondernemersvereniging krijgen deze 
opleiding in Manilla aangeboden om hun onderne-
mingszin aan te scherpen.

Trias en Unizo formaliseren in Johannesburg hun samenwerking met drie nationale 
ondernemersverenigingen in Zuid-Afrika.
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De resultatenrekening, de balans en het 
verslag van de bedrijfscommissaris-revisor 
hebben betrekking op de boekhouding die op 
het hoofdkantoor en de regio- en landen-
kantoren gevoerd wordt. De integratie van 
de boek houding op de kantoren in de Andes, 
Centraal-Amerika, Guinee, Ghana, Congo, 
Tanzania, Zuid-Afrika en de Filipijnen is 
immers helemaal voltooid. Dat is enkel nog 
niet het geval voor de landenkantoren in 
Brazilië en Oeganda. Het integratieproces 
zorgt ervoor dat het voorbehoud van kpmg 
Vias in het auditverslag gedaald is van 
5.944.978,80 euro in 2012 naar 923.321,22 
euro in 2013.

Resultatenrekening

Kosten
De kosten voor het algemeen beheer omvatten de  werkings 
en personeelskosten van diverse divisies op de hoofdzetel, met 
name het Management Department, het Internal Operations & 
Service Department, het Network Development Department, 
het Programs Coordination Department (exclusief de kosten 
voor de Learning Advisors) en het Quality Department. Het 
aandeel van dit type kosten is vergelijkbaar met 2012. De 
kosten voor de fondsenwerving zijn licht gestegen. 

De kosten voor de realisatie van de doelstellingen bestaan uit 
twee delen, namelijk de kosten voor de  werking in het Zuiden 
en de kosten voor de werking in Vlaanderen. De kosten  van de 
acht landenkantoren en de twee regiokantoren dragen bij tot 
de realisatie van de ontwikkelingsrelevante doelstellingen in 
het Zuiden. Zowel voor de overzeese kantoren als de partners 
in het Zuiden bestaan die uitgaven uit investerings, werkings 
en personeelskosten. 

Tabel Uitgaven per dienst (in euro)

KOSTEN 2013 Aandeel 2012 Aandeel 2011 Aandeel

General Management 133.092 0,98% 117.906 1,00% 140.996 1,16%

Internal Operations & Service Department 631.937 4,66% 667.594 5,67% 634.891 5,23%

Quality Department 208.443 1,54% 0 0,00% 0 0,00%

Network Development Department 1.215.147 8,96% 1.154.535 9,81% 867.579 7,14%

Programs Coordination Department 853.633 6,29% 857.426 7,29% 677.108 5,58%

Regio- en landenkantoren 10.520.928 77,57% 8.966.627 76,22% 9.822.023 80,89%

TOTAAL KOSTEN 13.563.178 100,00% 11.764.088 100,00% 12.142.596 100,00%

Tabel Overzicht van de grote uitgavenposten (in euro)

KOSTEN 2013 Aandeel 2012 Aandeel 2011 Aandeel

Kosten algemeen beheer 1.347.801 9,94% 785.501 6,90% 775.886 6,53%

Kosten fondsenwerving 452.677 3,34% 442.776 3,89% 320.781 2,70%

Realisatie doelstellingen in Vlaanderen 1.241.772 9,16% 1.181.981 10,39% 954.346 8,04%

Realisatie doelstellingen in het Zuiden 10.520.928 77,57% 8.966.627 78,81% 9.822.023 82,73%

TOTAAL KOSTEN 13.563.178 100,00% 11.376.885 100,00% 11.873.036 100,00%

Tabel Kosten fondsenwerving in verhouding tot opbrengsten (in euro)

 2013 Aandeel 2012 Aandeel 2011 Aandeel

Kosten fondsenwerving tov de directe 
opbrengsten door fondsenwerving

452.677 11,93% 442.776 14,10% 320.781 11,23%

Directe opbrengsten fondsenwerving 3.792.889 3.141.129 2.856.685
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De kosten  van het Network Development Department en de 
kosten van de Learning Advisors ondersteunen – met uitzon
dering van de fondsenwerving – de ontwikkelingsrelevante 
doelstellingen van de noordwerking. Ook deze uitgaven 
bestaan uit investerings, werkings en personeels
kosten. De inzet van personeel en vrijwilligers uit 
de Vlaamse partnerbewegingen wordt even
eens in rekening gebracht.  

Opbrengsten
29 procent van de totale inkomsten 
bestaat uit eigen opbrengsten. De groot
ste inkomstenbron zijn de agriagencies 
uit het netwerk van AgriCord, met een 
aandeel van ruim dertien procent in de 
totale inkomsten. De stichtingen en fondsen 

– waaronder Ondernemers voor Ondernemers, brs, Rabobank 
Foundation, Omnivale gcv en Stichting Gillès – scoren een 
aandeel van vijf procent. 11.11.11 zorgt voor twee procent van 
de inkomsten. Voor de eigen opbrengsten zijn ook de structu

rele bijdragen van Unizo, Markant vzw, Neos, kvlv, 
Landelijke Gilden, klj en cd&v erg belangrijk.

 
Net zoals de voorbije jaren blijven overheids

subsidies veruit de belangrijkste inkom
stenbron voor Trias. Ze zijn goed voor 71 
procent van de totale opbrengsten. Dat is 
een daling van ruim één procent in verge
lijking met 2012. Het aandeel van de fede
rale overheid bedraagt 56,9 procent en ligt 

4,4 procent lager dan in 2012. Trias is er 
dus vlot in geslaagd om onze afhankelijk

heid van de federale overheid te doen dalen 

Tabel Opbrengsten (in euro)

EIGEN OPBRENGSTEN 2013 Aandeel 2012 Aandeel 2011 Aandeel

Verkopen 28.900 0,21% 80.530 0,68% 9.774 0,08%

Particulieren 250.203 1,84% 158.296 1,34% 173.046 1,42%

Bewegingen 288.160 2,12% 184.530 1,57% 153.681 1,26%

11.11.11 275.744 2,03% 274.349 2,33% 260.760 2,14%

Agri-agencies medefinanciering 1.580.800 11,62% 1.351.851 11,47% 955.036 7,85%

Agri-agencies projecten 224.706 1,65% 84.913 0,72% 219.943 1,81%

Cordaid medefinanciering 29.528 0,22% 36.392 0,31% 31.360 0,26%

Cordaid projecten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Andere ngo's 265.329 1,95% 81.520 0,69% 5.000 0,04%

Stichtingen en fondsen - cofinanciering 741.828 5,45% 737.839 6,26% 827.364 6,80%

Stichtingen en fondsen - projecten 0 0,00% 0 0,00% 52.207 0,43%

Bedrijven 59.198 0,43% 96.512 0,82% 67.193 0,55%

Buitenlandse bedrijven 0 0,00% 0 0,00% 22.547 0,19%

Andere vzw's 77.393 0,57% 134.927 1,14% 88.546 0,73%

Andere bedrijfsopbrengsten 76.774 0,56% 59.685 0,51% 0 0,00%

Financiële opbrengsten 42.586 0,31% 13.362 0,11% 6.091 0,05%

Uitzonderlijke opbrengsten 6.715 0,05% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAAL EIGEN OPBRENGSTEN 3.947.864 29,01% 3.294.706 27,95% 2.872.549 23,61%

SUBSIDIES 2013 Aandeel 2012 Aandeel 2011 Aandeel

Provincies 131.571 0,97% 109.787 0,93% 107.293 0,88%

Gemeenten 20.736 0,15% 22.309 0,19% 22.992 0,19%

Belgische overheid - DGD 6.690.618 49,16% 5.510.188 46,74% 6.204.816 50,99%

Belgische overheid - BFVZ 722.053 5,31% 1.126.000 9,55% 1.267.517 10,42%

Belgische overheid - synergieprojecten 332.066 2,44% 594.162 5,04% 0 0,00%

Vlaamse overheid 257.561 1,89% 822 0,01% 3.884 0,03%

Europese Unie 1.385.001 10,18% 1.040.321 8,83% 1.577.758 12,97%

Personeelsgerelateerde subsidies 122.227 0,90% 89.994 0,76% 112.149 0,92%

TOTAAL SUBSIDIES 9.661.834 70,99% 8.493.584 72,05% 9.296.409 76,39%

TOTAAL OPBRENGSTEN 13.609.698 100,00% 11.788.290 100,00% 12.168.958 100,00%

3.947.864 
(29,01%)

9.661.834 
(70,99%)

Eigen 
opbrengsten

Overheidssubsidies



38 Jaarverslag Trias ❘ Financiën

Tabel Spreiding van de uitgaven  
in de regio’s en landen (in euro)

 2013

Bestedingen van programma's in het Zuiden 10.520.927,79

LatijnsAmerika 24,70%

Brazilië 749.637

Regio Andes 684.904

Regio Centraal-Amerika 1.164.619

Afrika 66,88%

Guinee 1.781.337

Ghana 421.119

Congo 2.019.998

Oeganda 1.156.037

Tanzania 1.485.277

Zuid-Afrika 172.727

Azië 8,41%

Filipijnen 885.272

onder de drempel van zestig procent. 10,1 procent van de 
totale inkomsten is afkomstig van de Europese Unie. De 
Vlaamse overheid scoort een aandeel van 1,8 procent. 

Het subsidiebedrag dat vermeld wordt in de categorie ‘Andere’ 
heeft betrekking op subsidies voor personeel.

Balans
Het balanstotaal daalt van 14.592.892 euro in 2012 naar 
7.674.039 euro. Deze daling is te wijten aan de voltooiing van 
het federale dgdprogramma in 2013. Bij de afsluiting van het 
boekjaar 2013 was het nieuwe ministeriële besluit waarin de 
subsidies voor de komende drie jaar (20142016) vastgelegd 
worden, nog niet getekend door de minister van Ontwikke
lingssamenwerking. Het gaat over een bedrag van 25.954.292 
euro die Trias voor deze periode toegewezen krijgt.

De activa van Trias bestaan voor  99,01 procent uit vlottende 
activa, waaronder:

• Vorderingen op meer dan één jaar, voor een bedrag van 
936.085 euro  
Dit is het deel van de langetermijncontracten die Trias met 
overheden en andere donateurs afgesloten heeft. 

• Vorderingen op ten hoogste één jaar, voor een bedrag van 
4.080.290 euro  
Een bedrag van  1.957.217 euro heeft betrekking op over
heidscontracten. Een andere belangrijke som van 413.553,66 
euro slaat op overeenkomsten voor 2013 met stichtingen, 
fondsen en partnerbewegingen.

• Liquide middelen voor een bedrag van 2.551.540 euro  
De liquide middelen zijn terug te vinden op de specifieke 
projectbankrekeningen (519.599 euro), de bankrekeningen 
voor giften (141.980 euro), de bankrekeningen voor de 
 werking (1.157.288 euro) en de bankrekeningen van de over
zeese kantoren (732.673 euro). 

De passiva van Trias bestaan uit:

• Eigen vermogen voor een bedrag van 1.242.863 euro 
Het eigen vermogen van Trias stijgt met acht procent ten 
opzicht van 2012.

• Voorzieningen voor risico’s en kosten voor een bedrag van 
39.518 euro 
Trias heeft in 2013 een groot aantal financiële risicodossiers 
afgehandeld, waardoor de voorziening gedaald is tot 39.518 
euro.

• Schulden voor een bedrag van 6.391.658 euro 
Deze schulden bestaan enerzijds uit schulden op ten hoog
ste één jaar voor een bedrag van 1.458.054 euro. Dit zijn 
schulden ten aanzien van leveranciers (181.270 euro) en 
schulden ten gevolge van belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten (251.731 euro, waarvan  216.455 euro betrek
king heeft op de vakantiegelden voor het volgende boekjaar). 
De andere schulden voor een bedrag van 1.025.054 euro 
hebben betrekking op saldi van het federale dgdprogramma 
20082013 (647.873 euro), saldi voor de synergieprojecten 
van 2013 (72.652 euro) en openstaande schulden aan part
ners in het Zuiden (289.641 euro in Congo en 21.542 euro in 
ZuidAfrika). 
De overlopende rekeningen bedragen  4.933.604 euro. Ze 
bestaan enerzijds uit contractuele verplichtingen op korte en 
lange termijn met betrekking tot de uitvoering van program
ma’s en projecten (3.721.262 euro). Anderzijds hebben ze 
betrekking op ontvangen subsidies voor de uitvoering van 
programma’s en projecten waarvan de saldi op het einde van 
het boekjaar overgedragen worden naar het volgende boek
jaar (634.688 euro voor het hoofdkantoor en 659.577 euro 
voor de regio en landenkantoren).
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Tabel Activa en passiva (in euro)

ACTIVA 2013 Aandeel 2012 Aandeel 2011 Aandeel

Vaste activa 75.707 0,99% 9.196 0,06% 10.134 0,14%

Immateriële vaste activa 32.479 2.103 1.210

Materiële vaste activa 34.240 5.968 7.799

Financiële vaste activa 8.988 1.125 1.125

Vlottende activa 7.598.332 99,01% 14.583.697 99,94% 7.044.556 99,86%

Vorderingen op meer dan 1 jaar 936.085 1.668.336 1.922.149

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 4.080.290 9.487.610 3.515.716

Liquide middelen 2.551.540 3.414.872 1.601.759

Overlopende rekeningen 30.416 12.879 4.931

TOTAAL ACTIVA 7.674.039 100,00% 14.592.892 100,00% 7.054.690 100,00%

PASSIVA 2013 Aandeel 2012 Aandeel 2011

Eigen vermogen 1.242.863 16,20% 1.196.343 8,20% 1.170.795 16,60%

Bestemde fondsen - Sociaal Passief 569.310 569.310 569.310

Bestemde fondsen - Bouwfonds 805.536 805.536 805.536

Overgedragen resultaat -131.983 -178.503 -204.050

Voorzieningen 39.518 0,51% 301.782 2,07% 173.564 2,46%

Voorzieningen voor risico’s en kosten 39.518 301.782 173.564

Schulden 6.391.658 83,29% 13.094.767 89,73% 5.710.331 80,94%

Schulden op ten hoogste 1 jaar 1.458.054 374.955 573.516

Overlopende rekeningen 4.933.604 12.719.812 5.136.815

TOTAAL PASSIVA 7.674.039 100,00% 14.592.892 100,00% 7.054.690 100,00%

Auditverslag
De jaarrekening van Trias vzw met betrekking tot het boekjaar 
2013 werd gecontroleerd en goedgekeurd door KMPG Vias, 
vertegenwoordigd door de commissarisrevisor Patrick 
 Bourgognie. Dit is zijn verslag:

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij 
u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit 
verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste 
bijkomende vermeldingen en inlichtingen. 

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van TRIAS 
VZW over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, opgesteld 
op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel (Koninklijk Besluit d.d. 19 december 2003), met 
een balanstotaal van 7.674.038,68 EUR en waarvan de resultaten-
rekening afsluit met een winst van het boekjaar van 46.519,79 
EUR. 

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijk-
heid van het bestuursorgaan van de vereniging. Deze verantwoor-
delijkheid omvat: het ontwerpen, implementeren en in stand 

houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen 
en de getrouwe weergave van de jaarrekening zodat deze geen 
afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van 
fouten, bevat het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsre-
gels en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de 
gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening 
tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaar-
digd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenor-
men vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitge-
voerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerk-
zaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De 
selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze 
beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting 
houden wij rekening met de bestaande interne controle van de 
vereniging met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weer-
gave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden 
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de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel 
over de effectiviteit van de interne controle van de vereniging te 
geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsre-
gels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt 
door de vereniging, alsook de voorstelling van de jaarrekening als 
geheel beoordeeld. Ten slotte en met uitzondering van hetgeen 
vermeld is in het deel van onderhavig verslag met betrekking tot 
ons oordeel, hebben wij van het bestuursorgaan en van de verant-
woordelijken van de vereniging de voor onze controlewerkzaamhe-
den vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van 
mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke 
basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel met voorbehoud. 

De vereniging beheert door middel van regiokantoren projecten in 
het buitenland. In dit verband heeft zij in de loop van het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2013 operationele uitgaven gedaan in 
Uganda voor een bedrag van 923.321,22 EUR. Deze uitgaven 
werden als transferten naar het buitenland opgenomen in de 
kosten onder de rubriek “andere bedrijfskosten”. Op datum van 
onderhavig verslag waren de stavingsdocumenten m.b.t de kosten 
gemaakt met deze getransfereerde gelden over het boekjaar afge-
sloten op 31 december 2013 nog niet beschikbaar en bijgevolg 
waren wij in de onmogelijkheid voldoende bewijsstukken te verkrij-
gen om redelijke zekerheid te verwerven dat deze kosten geen 
afwijkingen van materieel belang bevatten. Buiten de saldi op de 
financiële rekeningen en de transferten naar het regiokantoor in 
Uganda, werden de overige rubrieken van het regiokantoor niet 
opgenomen in de boekhouding hoewel ze vanuit juridisch oogpunt 
deel uitmaken van de vereniging. Dit heeft een onderschatting van 
de balans en resultatenrekening tot gevolg waarvan de impact 
momenteel niet gekend is door het bestuursorgaan. Bijgevolg zijn 
wij niet in staat geweest om een oordeel te kunnen vormen over 
deze uitgaven op 31 december 2013 en haar conformiteit met het 
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het eventueel effect op de 
jaarrekening van hetgeen is vermeld in de voorgaande paragraaf 
met betrekking tot de uitgaven in het buitenland, geeft de jaarreke-
ning afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld van het 
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereni-
ging, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. 

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen 

Het naleven door de vereniging van de Wet van 27 juni 1921 betref-
fende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, alsmede van 
de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de 
volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen 
die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over 
de jaarrekening te wijzigen:

• De vereniging is overeenkomstig de wettelijke bepalingen niet 
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zoals bepaald 
door het Wetboek van vennootschappen. Het jaarverslag opge-
steld door het bestuursorgaan van de vereniging betreft een 

activiteitenverslag. Alhoewel het bestuursorgaan dit verslag 
voorgesteld heeft, spreken wij ons niet uit over dit verslag, gezien 
deze opdracht niet valt onder de wettelijke opdracht van de 
commissaris bij verenigingen. Onverminderd formele aspecten 
van ondergeschikt belang, en rekening houdend met de beper-
kingen in het eerste deel van onderhavig verslag met betrekking 
tot ons oordeel, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig 
de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechte-
lijke voorschriften.

• Voor het overige, rekening houdend met de beperkingen vermeld 
in het eerste deel van onderhavig verslag met betrekking tot ons 
oordeel, dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede te 
delen die in overtreding met de statuten of de Wet van 27 juni 
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de inter-
nationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 
zijn gedaan of genomen.

• De staat van de tewerkgestelde personen zoals opgenomen in de 
sociale balans, is beperkt tot het personeel dat werkt in het 
hoofdkantoor en tot het personeel dat werkt als expatriate.

• Onze opdracht bevatte niet het systematisch onderzoek van de 
besteding en de verantwoording van de door uw vereniging ont-
vangen subsidies zowel wat de subsidieerbaarheidsregels als 
andere verantwoordingscriteria betreft.
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Over dit verslag

Dit jaarverslag beschrijft de werking 
van Trias in de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2013. Om de 
gebruiks waarde van deze publicatie te 
verhogen, werden in de katern over de 
projecten in het Zuiden de program-
ma’s en partners van 2014 vermeld. 
De belangrijkste bron is het eigen 
informatieplatform PLATS. Voor vragen 
over dit jaarverslag kan u terecht bij 
Stefaan Bonte, diensthoofd Network 
Development Department, 
tel 02/548 01 30, 
stefaan.bonte@triasngo.be. 
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Dit jaarverslag werd gedrukt op 100% 
gerecycleerd papier. De gebruikte 
papier soort heeft het uiterlijk en de 
afdrukkwaliteiten van papier dat 
afkomstig is van nieuwe vezels. Maar 
door gebruik te maken van bijzonder 
vooruitstrevende technologie gaat het 
wel degelijk om papier met optimale 
milieu kwalifi caties.






