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Solidaridad:
Daar plukken de boeren de vruchten van

Opkomen voor mensen 
kan niet meer zonder 
opkomen voor het milieu. 
Solidaridad heeft dat al 
lang geleden begrepen. In 
zijn werk met boeren in 
het Zuiden besteedt 
Solidaridad niet alleen 
aandacht aan het inkomen 
en de werkomstandighe-
den, maar ook aan de 
zorg voor de natuur.
Dit respect voor mens en 
milieu is een van de uit-
gangspunten in het werk 
van Solidaridad. Zoals 
paus Franciscus aangeeft, 
gaat respect voor het één 

niet zonder respect voor het ander. Deze samenhang vertaalt zich 
door naar de mensen onderling. Want alleen door respectvol samen 
te werken en de handen ineen te slaan, kunnen we zorgen voor ver-
andering die er toe doet.
 
Wereldwijd werkt een miljard mensen in de landbouw. Velen van 
hen kunnen nauwelijks zichzelf of hun familie onderhouden. 
Verouderde landbouwtechnieken en verkeerd  of overmatig gebruik 
van pesticiden drijven hen alsmaar verder af van voldoende voedsel 
en inkomen. Veel boeren gebruiken deze pesticiden en chemicaliën 
om hun gewas te beschermen tegen insecten, onkruid en planten-
ziektes. Uiteindelijk beschadigt dit gebruik echter hun allergrootste 
investering: het land waarop hun fruit wordt  verbouwd. Giftige 
pesticiden tasten de bodem aan. Ze doden de actieve voedingsstof-
fen en insecten die nodig zijn voor een gezonde bodem en het laten 
groeien van voedzame groenten en fruit. Het verlies aan biodiversi-
teit is de prijs die wordt betaald, tenzij boeren overstappen naar 
meer duurzame technieken.

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot 
betaalbaar groenten en fruit.

WERKEN AAN EEN GEZONDE TOEKOMST
- In Brazilië helpt innovatie sinaasappelboeren vooruit. Ze hebben 
het moeilijk door de lage prijzen die zij voor hun producten krij-
gen, plantenziektes die hun gewassen verwoesten en strenge wetge-
ving. Solidaridad geeft deze sinaasappelboeren handvatten om zelf 
hun toekomst zeker te stellen.
- In Peru werken we al meer dan tien jaar in de bananensector. In 
die tijd hebben we een volledig biologische en Fair trade bananen-
teelt opgezet, waardoor de leefsituatie in de gehele gemeenschap 
verbeterd is.
We hebben wereldwijd al veel boeren kunnen helpen, maar we zijn 

nog lang niet klaar met ons werk!
Dit jaar start Solidaridad een boerenprogramma in India. Een pro-
gramma dat hard nodig is voor mangoboeren en hun gezinnen.
 
HELP MANGOBOEREN IN INDIA
In de campagneperiode vraagt Solidaridad steun voor deze boeren 
in India. Er wordt hard gewerkt aan het verduurzamen van de 
groente- en fruitsector, zodat het fruit of sap dat u in de winkel 
koopt onder eerlijke omstandigheden geproduceerd wordt.
In India worden mangoboeren en arbeiders nog altijd uitgebuit. Ze 
werken soms meer dan zestien uur per dag. Door de slechte onder-
handelingspositie van de boeren kunnen grote organisaties ze van 
alles dicteren van arbeid tot het gebruik van chemicaliën. De pesti-
ciden waarmee gewerkt wordt veroorzaken ernstige gezondheids-
klachten bij de arbeiders. Het gif komt bovendien vaak in het 
grondwater terecht. Dat kan en moet anders!!!
Wij vinden dan ook dat deze boeren een eerlijke toekomst verdie-
nen.
Daarom vragen wij ook dit jaar of we op uw hulp kunnen rekenen?
 
HELPT U MEE ?
In de kerkbladen Rondom/ Dialoogje vindt u een blanco envelop 
met een sticker van Solidaridad. Namens de mangoboeren vragen 
wij u, met een financiële bijdrage in het envelopje, ons project te 
steunen.
 
Dit envelopje kunt u zondags in de Solidaridad-doos in de hal van 
de kerk doen, of zelf bij een van onderstaande adressen in de brie-
venbus deponeren. Op een zichtbare plek hangt bij deze adressen 
de Solidaridad-poster met het thema van deze actie!
INLEVERADRESSEN:
  -   Willy van de Berg
  -   Willemien van Putten
  -   Jan Baas
  -   Toon Ossendrijver
  -   Wim van Vliet

Zondag 22  november om 10.00 uur is de gezamenlijke 
Solidaridad-viering in het Pauluscentrum.
Op deze dag zal er ook een collecte zijn en worden Fair Trade pro-
ducten achter in de kerk verkocht.

Beste mensen,

Ook wij van de redactie van de Rondom maken wel eens een foutje. 

Deze keer heb ik wel een vervelende fout gemaakt. Het artikel dat bij 

het envelopje van Solidaridad hoort heb ik over het hoofd gezien.

Hierbij vindt u alsnog het artikel, zodat u weet waarover het gaat, en 

waar u het envelopje kunt inleveren.

Inge Pie


