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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.

“Boeren moeten zieke planten
durven weggooien”
Van 5 tot 16 november liepen Dirk Ryckaert en Paul Saelens rond in het
Andesgebergte. Net als zes jaar geleden leverden ze op uitnodiging van
Trias advies aan jonge aardappelcoöperaties van Ecuadoraanse boeren.
In het eerste deel van het interview legden de aardappeltelers van
Boerenbond uit hoe ze in hun hart geraakt werden toen ze de nieuwe
bewaarloods van Conpapa zagen.
ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING
Koen Symons, Trias
– Is de toekomst van Conpapa verzekerd met de nieuwe bewaarloods?
Paul: “De ontmoeting met José Aushay, de voorzitter van Conpapa, heeft
me het meest getroffen. Hij heeft me
uitgelegd dat Conpapa, door de steun
van Trias de voorbije jaren, veel
klantvriendelijker geworden is. Vandaag weten ze van elke klant exact
welke kwaliteit die wenst. Bovendien
is Conpapa gestart met koppelverkoop, want sommige klanten willen
geen aardappelen aankopen zonder
groenten. En dus verpakken ze in de
bewaarloods nu ook kolen, sla, tomaten en andere groenten. Allemaal
geoogst door leden van Conpapa.”
Dirk: “Zes jaar geleden bezochten
we een fastfoodketen in Riobamba.
Die wilde bij Conpapa gesorteerde
aardappelen aankopen, maar de coöperatie was technisch niet in staat
om die te leveren. Er is echt veel
veranderd.”
– Trias wilde Conpapa versterken.
Is dat een succesverhaal?
Paul: “Dat is het zeker. Trias geeft
trouwens geen steun meer aan Conpapa en volgens mij is dat een goeie
keuze. Wanneer een organisatie
sterk genoeg is om op eigen benen
te staan, is de rol van een ontwikkelingsorganisatie uitgespeeld.”
Dirk: “Akkoord, maar Trias moet
toch nog een oogje in het zeil houden. Het succes van jonge coöperaties kan door een of andere tegen-

slag snel tenietgedaan worden. Dat
zou spijtig zijn.”
– Het doel van jullie tweede reis
was om advies te geven aan enkele
andere aardappelcoöperaties in de
wijde regio rond Riobamba, waar
Conpapa gevestigd is.
Dirk: “Dat klopt. Trias wil de jonge
coöperaties Asopapa en Agropapa
ontwikkelen naar het evenbeeld van
Conpapa.”
Paul: “Bij Agropapa hebben we een
hypermoderne wasinstallatie bezocht, die gebouwd werd met centen
van een Zwitserse hulporganisatie.
Maar de coöperatie van die aardappelboeren kreeg verder geen enkele
begeleiding voor de productie en de

Dirk en Paul zijn onder de indruk van de
strategische visie van José Aushay, de
voorzitter van Conpapa. De toekomst
van de coöperatie is verzekerd met die
man aan het roer.

verkoop. Zoiets is weggegooid geld.
Dat was de grootste ontgoocheling
van onze reis.”
Dirk: “De boeren van Agropapa mogen zich gelukkig prijzen dat ze nu
steun krijgen van Trias. In plaats van
een eenmalige investering krijgen ze
nu structurele ondersteuning, die
alle onderdelen van hun coöperatieve werking versterkt. Zo bouw je iets
op van onderen uit.”
– Wat is jullie bij gebleven van
Agropapa en Asopapa?
Paul: “Alle boeren die we ontmoet
hebben, zijn enorm leergierig. Ik geloof ook dat de fundamenten aanwezig zijn om een duurzame coöperatie
uit te bouwen, maar ze hebben een
groot probleem. De technische kennis die aanwezig is op de landbouwscholen en in gespecialiseerde instituten stroomt niet door naar de
kleine boeren in de bergen.”
Dirk: “Die boeren werken zoals de
traditie het hen leert en dat is moeilijk te doorbreken. Een voorbeeld:
als de pootgoedtelers een zieke
plant opmerken, verwijderen ze die
met veel pijn in het hart. Want ook
een zieke plant draagt knollen die je
later kunt verkopen. Wie zijn kinderen amper naar school kan sturen,
moet natuurlijk zuinig zijn. Maar een
pootgoedteler moet radicaal zijn:
een zieke plant gaat er meteen uit,
want dat is een gevaarlijke infectiebron. Daar heb ik ook tijdens dit
werkbezoek zwaar op gehamerd.”
Volgende week lees je in Boer&
Tuinder het derde en laatste deel
van het dubbelinterview met Paul
Saelens en Dirk Ryckaert.

Portret van de
Trias-vrijwilligers
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.

