ZWO Project 2019 : Indonesië
Periodiek ondersteunt de Protestantse Gemeente Westervoort
via Kerk In Actie een project in de Derde wereld. Voor 2019 is er
gekozen voor Duurzame Landbouw in Indonesië.

Partner Project
Jaarlijks verbinden wij ons als Kerk aan een ontwikkelingswerk project in de Derde wereld. Soms een
lokaal initiatief maar vaak en project van Kerk In Actie. Projecten voor Armoede Bestrijding (vb.
Touwpompen voor veilig drinkwater in Mozambique), voor Fair Climate (vb. opleiding voor
onderhoudsmonteur van zonnepanelen op Papua) soms Evangelische projecten ( Beroepsonderwijs
voor Straatmeisjes in Accra in Ghana) In 2018 en 2019 richten we ons op duurzame economische
ontwikkeling. 2018: Klimaat en Inkomensverbetering in Bangladesh. In 2019 hebben we gekozen voor
een Duurzaam Landbouwproject op Java
Situatie op Java
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen.
Meer in het midden wonen veel arme
boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen
komen . Vooral in de dorpen Sumberejo en
Gilangharjo zijn mensen erg arm.
Duurzame landbouw bevorderen
Trukajaya is de diaconale organisatie van de
Javaanse Kerk. De organisatie heeft veel kennis
over duurzame landbouw. Trukajaya wil het
inkomen van de boeren, boerinnen en
landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere
prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op
demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Ze helpen de boeren om een
coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere
prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken.
Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen
omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win-situatie.
Meer informatie op :
https://www.kerkinactie.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw#moreinfo
Helpt u ook mee ?
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