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Paul en Dirk in
aardappelland

Op vraag van Trias reisden aardappeltelers
Paul Saelens en Dirk Ryckaert in 2011 voor
de eerste keer naar Ecuador. Aan een aardappelcoöperatie in het Andesgebergte verleenden ze advies over de bouw van een bewaarloods en de teelt van goed pootgoed.
Begin november keerden ze terug naar de
bakermat van de aardappel, om hun expertise
te delen met nog meer coöperaties van
kwetsbare boeren. In deze artikelenreeks
brengen we het verhaal van Paul en Dirk, en
dat van hun collega’s in Ecuador.

“Ik moest me omdraaien
toen ik de nieuwe loods zag”
Van 5 tot 16 november liepen Dirk Ryckaert en Paul Saelens rond in het
Andesgebergte. Op uitnodiging van Trias gaven ze – net als zes jaar
geleden – advies aan jonge aardappelcoöperaties van Ecuadoraanse
boeren. Met de teelt en gezamenlijke verkoop van aardappelen proberen
die boeren op hoogtes tot 4200 meter te ontsnappen aan de
overlevingslandbouw.

Portret van de
Trias-vrijwilligers

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Koen Symons, Trias
– Hoe lang hebben jullie erover nagedacht toen
Trias vroeg om voor de tweede keer naar Ecuador
te reizen?
Paul: “Ik was blij, omdat we mooie herinneringen
hebben aan ons eerste bezoek. We hadden toen echt
het gevoel dat we met onze technische adviezen een
verschil konden maken voor de telers van Conpapa.
Maar tegelijkertijd vroeg ik me af hoe zinvol een nieuwe reis zou zijn.”
Dirk: “Bij Trias hebben ze uitgelegd dat we nieuwe coöperaties zouden bezoeken. Die vroegen advies van
boeren uit België in hun groeiproces. Als ze diezelfde
kennis aangereikt krijgen van coöperaties uit eigen
land, staan ze daar minder voor open.”
Paul: “Natuurlijk was een nieuwe reis naar Ecuador
ook een fantastische kans. Met eigen ogen zouden we
zien wat er terechtgekomen is van onze eerdere kennisuitwisseling bij Conpapa. Dat was een prikkelende
gedachte.”
– Hoe was het om de mensen van Trias en de lokale
boeren van Conpapa na zes jaar terug te zien?
Dirk: “Je kunt moeilijk beweren dat je met een werkbezoek van een goeie week intieme vriendschapsbanden smeedt. Maar toch was het weerzien met landendirecteur Lieve Van Elsen heel hartelijk. En ook met
Paul Vazquez, een technische adviseur van Trias,
hebben we een goeie band, ook al spreekt hij alleen
Spaans. Omdat hij een echte aardappelkenner is,
hebben we weinig woorden nodig om elkaar te verstaan.”
– Hebben jullie de indruk dat Ecuador de voorbije jaren veranderd is?
Paul: “De hobbelige baan die de hoofdstad Quito met
Riobamba verbindt, werd een mooie snelweg. ‘Dat
moet het werk zijn van de Chinezen’, dacht ik bij mezelf. In Afrika heb ik met pijn in het hart gezien hoe
Chinezen vruchtbare stukken land opkopen in ruil
voor investering in infrastructuur. Gelukkig zag ik in

De nieuwe bewaarloods van Conpapa.

Ecuador geen Chinese kentekens op de bulldozers
langs de kant van de weg.”
– Zes jaar geleden zagen jullie hoe ze bij Conpapa
sukkelden met de sortering van aardappelen in een
aftandse schuur. Nu kreeg je hun nieuwe bewaarloods te zien.
Paul: “Eerlijk gezegd, ik heb me eventjes moeten omdraaien. De emoties, weet je wel. Ik voelde me op dat
moment zó trots dat ik deel uitmaak van een fantastisch team. Samen geven we arme boeren een kans
op een beetje welvaart.”
Dirk: “Je maakt het ook niet alle dagen mee dat je de
tastbare resultaten ziet van adviezen die je jaren eerder gegeven hebt. En ik moet het toegeven: met subsidies van de overheid en de juiste omkadering van
Trias hebben de boeren van Conpapa een pareltje van
een bewaarloods neergepoot. De natuurlijke ventilatie werkt prima. Echt knap gedaan. Ze missen alleen
nog een heftruck. Als ze die hebben, verdubbelen ze
meteen hun bewaarcapaciteit. Zoiets kost maar een
paar duizend euro’s.”

Volgende week lees je in Boer&Tuinder het vervolg
van het dubbelinterview met Paul Saelens en Dirk
Ryckaert.

Paul Saelens en Lydie Wuyts (links op de foto) runnen
een akkerbouwbedrijf met vleesvee in Herent. In 2005
openden ze een hoeveslagerij. De korteketenverkoop
van aardappelen en vlees zorgt inmiddels voor een groot
deel van hun bedrijfsinkomsten. Wouter, één van de
twee zonen, baat het bedrijf mee uit.
Dirk Ryckaert en Agnes de Milliano (rechts op de foto)
hebben in Waterland-Oudeman een gespecialiseerd
pootgoedbedrijf uitgebouwd. Ze leveren hun knolletjes
aan boeren in Vlaanderen, maar evengoed aan aardappeltelers in Egypte, Syrië of Irak. Eerder dit jaar heeft
zoon Bart de touwtjes in handen genomen.

Trias, onze ontwikkelingsorganisatie
Trias versterkt boeren- en ondernemersverenigingen in
Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Door de dienstverlening
van die organisaties te professionaliseren, krijgen 3 miljoen familiale boeren en kleine ondernemers een betere
toegang tot opleidingen, microkrediet en afzetmarkten.
Jaarlijks keren Boerenbond en Landelijke Gilden een
steunbedrag uit aan Trias. Maar om de mooie projecten
te realiseren, is ook jouw steun broodnodig.
Maak vandaag nog jouw schenking over op BE45 7363
3333 3389 van Trias. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je
een fiscaal attest, waarmee je ongeveer de helft van
jouw gift recupereert.

