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BEWEGING

Paul en Dirk in
aardappelland
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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.
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“De aanpak van Trias past
perfect in mijn kraam”
Van 5 tot 16 november liepen aardappeltelers Dirk Ryckaert en Paul
Saelens rond in het Andesgebergte. Net als zes jaar geleden gaven ze
– op uitnodiging van Trias – advies aan jonge aardappelcoöperaties van
Ecuadoraanse boeren. In de eerste twee delen van het interview vertelden
ze over het emotionele bezoek aan de nieuwe bewaarloods van Conpapa
en over de uitdagingen bij Asopapa en Agropapa.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Koen Symons, Trias
– Hoe zit het met de aardappelopbrengst in de Andes?
Paul: “Gemiddeld halen ze 9 ton, maar de goede boeren
bij Conpapa oogsten 15 ton aardappelen per hectare.
Tijdens de terreinbezoeken is me opgevallen dat veel
boeren het volledige productieproces beheersen, met
uitzondering van de bemesting, want ze overcompenseren het gebrek aan fosfor in hun grond. Geld voor bodemanalyses is er niet en de meststoffenverkopers hebben ook geen verstand van bemesting. Er moet dus nog
meer geïnvesteerd worden in opleiding, eventueel met
de steun van Trias.”
Dirk: “Er moet ook nog wat geschaafd worden aan de
gewasbescherming. Wie steeds curatief moet ingrijpen
door een gebrek aan kennis over sproeistoffen, verspilt
veel geld. En wie de ziektedruk niet de baas kan, vermeerdert zieke aardappelplanten. Dan eindig je in het
Andesgebergte al na enkele generaties met een catastrofaal rendement van 5 ton of minder.”

Pootgoedteler Dirk Ryckaert: “De aanpak van Iniap wijst op
doelbewust winstbejag, op de kap van de boeren in Ecuador.”

– Jullie hebben een bezoek gebracht aan Iniap, een
onderzoeksinstelling die pootgoed verkoopt aan de
boeren.
Dirk: “Die mensen hebben ons vriendelijk ontvangen,
maar we hebben er een schokkende vaststelling gedaan, want ze kweken hun pootgoed niet virus- en bacterievrij op. De knolletjes worden bovendien per kilogram verkocht en niet per stuk. Dat wijst allemaal op
doelbewust winstbejag, op de kap van de boeren. Iniap
moet zich niet bezighouden met de verkoop, maar wel
met de productie van kwaliteitsvol pootgoed.”
Paul: “Hier is een grote rol weggelegd voor Conpapa
Nationaal, de federatie die de aardappelcoöperaties
overkoepelt om hun belangen te verdedigen. Maar de
boerenleiders zijn niet mondig genoeg. Ze zijn zo
schuchter dat ze er al van tevoren van uitgaan dat een
minister of landbouwadministratie zich niet bezighoudt
met hun problemen. De leiderschapstrainingen van Trias kunnen hier het verschil gaan maken.”
– Weten de boeren onvoldoende wat hun rechten zijn?
Paul: “Zeg dat wel. Als ik bij ons in Vlaanderen slecht
pootgoed koop, stap ik verdorie naar de rechtbank.”
Dirk: “De boeren moeten minstens de bemiddeling kunnen inschakelen van een keuringsdienst, maar die is er
niet in Ecuador. En de controleurs van Agrocalidad, het
plaatselijke voedselagentschap, zijn onvoldoende geschoold. Dan sta je als individuele boer machteloos.”
– Precies daarom wil Trias de boerenorganisaties versterken.
Paul: “Dat is in mijn ogen het perfecte model voor economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Op mijn
leeftijd heb ik niet zoveel tijd meer om te reizen, dus
moet ik heel zorgvuldig kiezen. Een project moet perfect
in mijn kraam passen en dat vind ik bij Trias.”
Dirk: “Een van de leuzen van Trias is dat boeren elkaar
begrijpen, wereldwijd. Dat is waar. Of je nu boer bent in
Vlaanderen of in Ecuador: overal kampen we met dezelfde soort problemen.”

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.

