Ondernemers
naar ons hart

die
Ontmoet de mensen en
eig
dankzij jouw steun op n.
benen kunnen staa

Stille revolutie
Veel mensen weten het niet,
maar de wereld is in 50 jaar
tijd grondig veranderd.
Het aandeel van mensen die
in extreme armoede leven is
gedaald van 50 naar 9
procent. Drie miljard mensen
zijn niet langer veroordeeld
tot een uitzichtloos
bestaan. Indien de
huidige trend zich
doorzet, kan
onze generatie
de extreme
armoede tegen
2030 uitroeien.
Dit is dé
afspraak
van onze
generatie met
de wereld
geschiedenis.

‘Vergeten’
ondernemers
Hoog in de bergen, aan de rand van de
Sahel, diep in het regenwoud. De inter
ventiezones van Trias vind je vooral in
afgelegen plattelandsregio’s. Veel mensen
die er wonen, hebben net zoveel talent,
energie en wilskracht als jij en ik.
In moeilijke omstandigheden geven ze het
beste van zichzelf om een stukje welvaart
te creëren voor hun gezin en lokale
gemeenschap. Met een klein duwtje in de
rug geven we deze ondernemers kansen
om te delen in de stille revolutie die de
voorbije jaren zoveel mensen een hogere
levensstandaard bezorgd heeft.

Maak kennis met de ondernemers die Trias overal ter wereld steunt.

Onze missie
Wereldwijd versterkt Trias organisaties
van ondernemende mensen. We helpen
hen samenwerken over grenzen van
geslacht en leeftijd heen. Zo verwerven
familiale boeren en kleine ondernemers
toegang tot opleidingen, microkrediet,
afzetmarkten en netwerkrelaties. Samen
met hun zelfvertrouwen stijgt het inkomen
van deze ondernemende mensen. Extra
aandacht besteden we aan de versterking
van kwetsbare vrouwen en jongeren.

Trias verbindt Vlaanderen met Centraal-Amerika
Met een benefietdiner
zamelen Markant en Ter
Helme 18.000 euro in
voor vrouwen in El
Salvador.

Markant verkiest in El
Salvador drie onderne
mende rolmodellen voor
een nieuwe editie van de
Womed Award Zuid.

Senioren van Neos
trekken op inleefreis naar
El Salvador, in het
gezelschap van een
journalist van
Kerk & Leven.

Barista Melanie Nunes
organiseert het hele jaar
door koffieworkshops
voor afdelingen van KLJ,
KVLV, Markant, Neos,
Unizo en Landelijke
Gilden.

Jij steunt moedige
ondernemers in
Centraal-Amerika.

Niet toegeven aan geweld,
chantage en discriminatie
Centraal-Amerika gaat gebukt onder armoede en vooral het geweld van jeugdbendes. Met
uitzondering van oorlogsgebieden is dit de gevaarlijkste regio ter wereld.Ook vrouwen delen
letterlijk en figuurlijk in de klappen. Op zoek naar een betere toekomst trekken jongeren massaal
de grens over. Trias Centraal-Amerika drukt boeren- en vrouwenorganisaties op het hart dat
iederéén kansen op zelfontplooiing verdient, bij voorkeur in zijn of haar eigen regio.

Trias versterkt in El Salvador, Honduras en Guatemala het
zelfbeeld van kwetsbare vrouwen en jongeren. In de schoot van
hun inclusieve organisaties ontwikkelen ze economische
initiatieven. Zo kunnen vrouwen en jongeren hun systematische
achterstelling op alle niveaus van de samenleving wegwerken,
en dit op een duurzame en structurele wijze.
Regiokantoor Centraal-Amerika: Avenida II, 29 – Lomas de San
Francisco – San Salvador – El Salvador

PORTRET GLORIA AMBROSIO
VAN VLUCHTELING TOT
LEIDERSFIGUUR

Gloria Ambrosio is nog een kind van 13 wanneer
haar beide ouders, een broer en een zus
vermoord worden in de burgeroorlog die El
Salvador treft in de jaren tachtig. Zelf belandt
Gloria in Honduras, in een vluchtelingenkamp.
Pas negen jaar later keert ze terug naar haar
geboortedorp. Ze volgt opleidingen en verkoopt
wat spulletjes in een kleine winkel. In 2013 start
Gloria samen met vijf andere vrouwen een
coöperatie die haargel, crèmes, zeep en
shampoos produceert op basis van kruiden die
Gloria zelf teelt. Cruciaal is de steun van Adel
Morazan, een organisatie van 2.600 ondernemers
die dankzij de steun van Trias uitgegroeid is tot
een sterke promotor van economische groei in
het oosten van El Salvador. Adel Morazan
begeleidt de coöperatie van Gloria bij de opmaak
van een bedrijfs- en marketingplan. ‘Zo hebben
we bijvoorbeeld het belang leren inzien van een
goeie bedrijfsnaam, een logo en een doordacht
merkenbeleid’, vertelt Gloria hierover. Voor haar
doorzettingsvermogen ontvangt ze in 2017 de
Womed Award Zuid van Markant uit
handen van koningin Mathilde.
Het inkomen dat Gloria
puurt uit de coöperatie?
Zes dollar per dag, dat
is vier keer meer dan
vroeger. Gloria spaart
zoveel mogelijk voor
haar dochter, die in
behandeling is voor nier
kanker.

'Ik moedig vrouwen in
El Salvador aan om
dezelfde durf aan de dag
te leggen als ik.'

Na een pilootproject in El Salvador maakt CLAC ook in de andere
Latijns-Amerikaanse landen werk van vrouwvriendelijke koffie.

PROJECT

Vrouwvriendelijke
koffie voor
300.000 boerinnen in
Latijns-Amerika
Velen onder ons associëren koffie met eerlijke handel, en dat is een
goede zaak: voor 25 miljoen familiale boeren zijn koffiebonen de
hoeksteen van hun gezinsinkomsten. Samen zijn de kleinschalige
producenten goed voor tachtig procent van de wereldwijde
koffieproductie. Maar heb jij je al eens afgevraagd hoe
vrouwvriendelijk een lekker dampend kopje koffie is? De traditionele
rollenpatronen in Latijns-Amerika degraderen de koffieboerinnen tot
gratis arbeidskrachten die ook in het huishouden meid voor alle werk
zijn. Trias Centraal-Amerika heeft een methode ontwikkeld waarmee
boerenorganisaties werken aan gedragsverandering bij hun leden,
vrouwen én mannen. Eén van onze partners is CLAC, een organisatie
die in 24 Latijns-Amerikaanse landen 300.000 boerengezinnen
vertegenwoordigt. Na een pilootproject in El Salvador maakt CLAC
ook in de andere landen werk van vrouwvriendelijke koffie.

Trias verbindt Vlaanderen met Zuid-Amerika
Met steun van de
Colruyt-groep
oogsten familiale
boeren in Brazilië
voor de tweede keer
maatschappelijk
verantwoorde soja.

Onze aardappel
projecten in het
Andesgebergte zijn
dé blikvanger op
het World Potato
Congress in Cuzco.

Met de officiële
inhuldiging van hun
vrieskamer – een
primeur in Peru –
openen de
aardappeltelers
van Coopagros een
nieuwe markt.

De Awesome
Foundation bekroont
een jongerenproject
van Trias in Brazilië.

Josse De Baerde
maeker en Guy
Callebaut adviseren
boerencoöperaties in
het Andesgebergte
over kleinschalige
mechanisatie en
marketing.

De supermarkten
van de Colruytgroep zamelen
geld in voor een
jongerenproject
in Brazilië.

Trias
Met jouw steun aan
bezorg je boeren in
prijs.
de Andes een hogere

Geïsoleerde boerengezinnen
integreren in waardeketens
De dorpjes in de Andes lijken verloren gelegd in de tweede grootste bergketen ter wereld. De
boerengezinnen die er het gure klimaat trotseren, hebben een ijzeren wil om vooruit te geraken.
Maar waar vind je hier voorlichters, machines, kredieten, meststoffen en afzetmarkten? Met onze
projecten in Brazilië als model bouwen we samen met boerenorganisaties in het Andesgebergte
aan waardeketens waarin familiale boeren loon naar werken krijgen.

In het Andesgebergte steunt Trias de uitbouw van rendabele
productieketens. Zo creëren familiale boeren in Peru en Ecuador
toegevoegde waarde, waardoor hun gezinsinkomen stijgt. Op het
platteland in Brazilië zorgen we ervoor dat tienduizenden kansarme boerengezinnen hun eerste spaarrekening kunnen openen.
Ze krijgen krediet voor de aankoop van zaaigoed, vee of machines.
Regiokantoor Zuid-Amerika: Argentinos 38-82 y Carlos Zambrano
– Riobamba – Ecuador

PORTRET FLOR CARIRE
STEILE VOORUITGANG IN
ÉÉN GENERATIE TIJD

In Kishuara, een Peruaans bergdorp op 3.000
meter hoogte, werken de ouders van Flor Carire
zich krom. Met één doel voor ogen: hun dochter
laten verder studeren na de lagere school, iets
waar ze zelf nooit de kans toe kregen. Dit plan
vergt opofferingen: op haar zevende verhuist
Flor naar de dichtstbijzijnde stad, waar niemand
in de plaatselijke school het quechua begrijpt
dat ze van thuis uit spreekt. Eenzaam in een
kamertje bijt Flor door. Met succes, want jaren
later studeert ze af aan de universiteit. Een
primeur voor haar familie die ze niet in het minst
dankt aan de aardappelen die haar ouders telen.
Met de steun van Trias zorgt de lokale
coöperatie voor teeltbegeleiding, pootgoed,
meststoffen, microkrediet en een tractor. Die
meerwaarde is doorslaggevend gebleken voor
de onderwijskansen van Flor, die vandaag
boekhoudster is van de aardappelcoöperatie, met een loon van 200 euro per
maand. Ze droomt van een eigen boekhoudkan
toor, waarvoor ze al een kleine lap
grond gekocht heeft.

'Mijn carrière als boekhoudster heb ik te danken
aan mijn ouders
en hun aardappelen.'

Rond onze aardappelprojecten in Peru en Ecuador hebben we
Vlaamse stakeholders gemobiliseerd zoals Belgapom, Boerenbond,
Breydel, HoGent, ILVO, Rotary, VLTI, VTI en de provincie WestVlaanderen.

PROJECT

Boerencoöperaties
ontdekken
meerwaarde
van de aardappel
Het Andesgebergte is de bakermat van de aardappelen. Maar op hun
areaal van gemiddeld een handvol hectare zijn de boeren nog altijd in
belangrijke mate aangewezen op overlevingslandbouw. In volle
oogstperiode kreunen de aardappelprijzen onder het aanbod.
Om de verkoop beter te spreiden, bouwen de 600 Ecuadoraanse
boerengezinnen van Conpapa in 2013 een bewaarloods. Met de
steun van Trias investeren ze niet veel later in een machine voor het
sorteren, wassen en drogen van hun aardappelen. In 2018 gaat Siebe
Moeyaert, een student van de K.U.Leuven, nog een stap verder met
het ontwerp van een verpakkingsmodule. Zo kunnen de boeren van
Conpapa hun aardappelen aan een hogere prijs verkopen, recht
streeks aan de supermarkten. Voor dit traject heeft Trias de financie
ring en expertise gemobiliseerd van een reeks Vlaamse partners.
Mooi om zien is dat andere boerencoöperaties in de Andes het model
van Conpapa kopiëren.

Trias verbindt Vlaanderen met West-Afrika
De jongeren van YOUCA
beslissen om de opbrengst van
hun Action Day in 2019 te
spenderen aan een jongeren
project van Trias in Guinee.

In Guinee brengen Sonja De
Becker (Boerenbond) en Danny
Van Assche (Unizo) in het
voorjaar van 2019 voor het eerst
een werkbezoek aan projecten
van Trias.

Onze vrijwilligster Geert
Horsten legt in het cultureel
centrum van Knokke-Heist uit hoe
Trias in Burkina Faso de verloe
derde irrigatie-infrastructuur
aanpakt.

Hiervoor hebben we
jouw steun nodig
in West-Afrika.

Samen strijden tegen
rampspoed en natuurgeweld
Burkina Faso en Guinee behoren tot de armste landen ter wereld. Aan de rand van de oprukkende
Sahel vechten we met boerengroepen in Burkina tegen verwoestijning. In Guinee stimuleren we het
economisch herstel na de ebola-epidemie die het land teisterde in 2014 en 2015. Onze projecten
maken vooral het verschil bij georganiseerde vrouwen en jongeren, die in deze regio weinig kansen
krijgen om op eigen benen te staan.

Trias steunt in Burkina Faso en Ghana boeren en boerinnen die een
inkomen verwerven met de teelt én verwerking van rijst en ajuinen.
Een belangrijk aandachtspunt is de begeleiding van plattelandsbanken. In Guinee professionaliseren we microkredietbanken en landbouworganisaties die actief zijn in veelbelovende productieketens.
Voor vrouwen zijn deze sectoren een hefboom voor hun emancipatie.
Regiokantoor West-Afrika: Patte d'oie - Secteur 15 - Ouagadougou Burkina Faso

PORTRET ASMAOU BARRY
STARTKAPITAAL TOT
IN DABOLA

In de afgelegen regio’s van Guinee missen de
meeste mensen startkapitaal om een eigen zaak
op te starten. Als ze al aan geld raken, gaat het
meestal om een lening van een familielid.
Asmaou Barry, een moeder van vijf kinderen en
naaister van beroep, pakt het anders aan. Ze
vraagt een microkrediet van 15 euro aan bij een
gemeenschapsbank in Dabola, de stad waar ze
woont. Het naaiatelier van Asmaou trekt immers
te weinig klanten en om een nieuwe handelsactiviteit te lanceren heeft ze vers geld nodig. Het
probleem is dat gemeenschapsbanken in Guinee
dikwijls niet rendabel zijn omdat weinig mensen
voeling hebben met financiële dienstverlening.
Om het tij te keren, heeft Trias de voorbije jaren
fusies gepromoot tussen microkredietbanken.
Bovendien hebben ze hun dienstverlening
uitgebreid met spaarproducten, en dat op
winstgevende wijze. Vandaag financieren de
banken in onze interventiezones al een groot deel
van hun vaste kosten. Na het terugbetalen van
haar eerste lening en de opmaak
van een nieuw businessplan
krijgt Asmaou een tweede
krediet, dit keer van 100
euro. De onderneem
ster is zo enthousiast
over haar samenwer
king met de microkre
dietbank dat ze
andere vrouwen
aanmoedigt om haar
voorbeeld te volgen.

'In Dabola kregen kleine
onderneemsters zoals ik
vroeger geen lening om iets
aan te vangen met hun leven.'

Elke verkochte zak met voorgekookte rijst levert de vrouwen in
Burkina Faso een winst op van 8 euro. Dat volstaat om hun levenskwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

PROJECT

Voorgekookte rijst
als hefboom voor
emancipatie
Als tweederangsburgers proberen vrouwen in Burkina Faso om eigen
inkomsten te verwerven met de verkoop van groenten, bier of rijst.
Trias steunt vrouwelijke rijstverwerkers die inspelen op de stijgende
consumptie van dit basisvoedsel. Hun uitdaging? De lokale rijst
concurreert tegen goedkope invoer uit Taiwan. De rijst van de
Guineese boeren ligt niet goed in de markt, vooral omdat de verpak
king te wensen overlaat. Wij helpen vrouwenorganisaties met het
voorkoken van hun rijst, een productietechniek die de voedings
waarde en de smaak verbetert. Betere kooktechnieken in verbeterde
potten en aangepaste machines voor het pellen en opschonen van de
rijst maken een groot verschil. Tot slot professionaliseren we de
marketing van de voorgekookte rijst. Aan elke verkochte zak van
100 kg houden de vrouwen netto 8 euro over. Sommige vrouwen
verkopen tot 10 zakken per week, waardoor ze aan de extreme
armoede ontsnappen.

Trias verbindt Vlaanderen met
de rest van de wereld

Geert Horsten (midden op de foto) is als zaakvoerder
van de trendy voedingswinkel Grappe de Raisins in
Knokke één van de vele ondernemers in Vlaanderen
die zich via Trias inzetten voor kansarme collega’s.

n onze
Een mooi overzicht va n vind je
dere
activiteiten in Vlaan /triasngo
op www.facebook.com

Ondernemers met een hart,
dat zijn wij
Vlaanderen is een regio van durvers en doeners. Van kleine ondernemers, zoals Geert, die geen
beroep uitoefenen maar een passie bedrijven. We gaan ervoor, op eigen kracht, soms wat
eigenzinnig. Maar altijd met het hart op de juiste plaats: voor ons gezin, onze familie, onze klanten.
En we zijn er ook voor hardwerkende collega’s in arme landen. Net als wijzelf verdienen die mensen
een eerlijke kans om hun dromen waar te maken.

HOOFDKANTOOR IN BRUSSEL Het hoofdkantoor centraliseert
ondersteunende diensten: personeelsbeleid, informatica,
logistiek, financiën, relatiebeheer, externe communicatie,
fondsenwerving en kwaliteitsmanagement.
Hoofdkantoor Brussel: Wetstraat 23, 1040 Brussel

PORTRET ANNEMIE DE GUSSEM
ÉÉN UIT DE DUIZENDEN
HELDEN VAN TRIAS

Als tiener is Annemie de Gussem al druk in de
weer: deur aan deur zamelt ze centen in voor
Broederlijk Delen en 11.11.11. In 2007 reist ze
met een grote KVLV-delegatie naar Guinee om er
onze projecten te bezoeken. Annemie voert er
diepgaande gesprekken met lokale boerinnen en
onderneemsters, van mens tot mens. Zelf noemt
ze het een schokervaring, waarna ze uitgroeit tot
een fanatieke supporter van Trias. Annemie trekt
ook naar onze interventiezones in Brazilië, de
Filipijnen en Tanzania. Tussendoor is ze
gastvrouw voor delegaties van vrouwelijke
onderneemsters die op uitnodiging van Trias
een werkbezoek brengen aan Vlaanderen. Ze
vertelt haar verhaal tijdens tientallen getuigenis
sen, overal te lande. Tijdens deze evenementen
zamelt ze iedere keer geld in voor Trias.
Waarom? Naar eigen zeggen gelooft ze rotsvast
in ons coöperatief model van groepen die
mensen versterken, waarna die mensen hun
kracht gebruiken om weer
anderen uit de cyclus
van armoede te
trekken.

Blanca Perdomo beseft niet wat haar overkomt wanneer ze
uitgeroepen wordt tot winnares van de Womed Award Zuid. Haar
bekroning ontvangt ze uit handen van koningin Mathilde.

PROJECT

Dromen krijgen kansen
En de winnares van de Womed Award Zuid is… Blanca Perdomo. Deze
onderneemster uit El Salvador heeft maar zes jaar op de schoolbanken gezeten. Met een klein duwtje in de rug van Trias is ze
uitgegroeid tot voorzitster van een veelbelovende fruit- en groentecoöperatie. Blanca is de verdiende laureaat van de Womed Award,
een tweejaarlijkse prijs van Markant en Unizo voor onderneemsters
die een rolmodel vertolken in één van onze werkgebieden. Overal ter
wereld moeten vrouwen opboksen tegen stereotiepe vooroordelen
die hun ondernemerstalent ondermijnen of zelfs helemaal in de kiem
smoren. Daarom stuwt Trias ook de campagne ‘Vrouwen van de
Wereld’ bij KVLV.

'Ik geloof in de kracht van samenwerking.
Zeker als versterkte mensen hun kracht gebruiken om
op hun beurt anderen uit de armoede te trekken.'

Trias verbindt Vlaanderen met Centraal-Afrika
Trias promoot het
coöperatieve gedachtengoed
tijdens het Koffie en Cacao
Forum in Kinshasa.

De cacaoprojecten van
Trias in Congo zijn de
blikvanger op Zoete Zater
dag, een evenement in juni
2019 voor alle schenkers en
vrijwilligers van Trias.

Trias neemt deel aan Beyond
Chocolate, een platform van de
Belgische chocoladesector dat
tegen 2030 een leefbaar
inkomen wil garanderen voor alle
cacaoboeren die bonen leveren
aan ons land.

aal voor
Jouw steun is cruci geven.
op
Congolezen die nooit

Inspirerende mensen
wapenen tegen onrecht
Je mag over Congo zeggen wat je wil, maar geloof nooit het fabeltje dat mensen er de strijd tegen
corruptie, geweld en machtsmisbruik opgegeven hebben. Neem bijvoorbeeld de afgelegen regio van
Mai Ndombe: vissers zitten er al om drie uur ’s nachts op hun boot, in het pikkedonker, elke dag
weer. Ook al brengt de vis die ze vangen naar onze normen nauwelijks geld op. De brede glimlach
waarmee zoveel Congolezen hun overlevingsstrijd voeren, is een bron van inspiratie voor iedereen.

In Congo stimuleert Trias de uitbouw van lokale en nationale
landbouworganisaties. Tegelijk versterken we agrarische
productieketens met hoge toegevoegde waarde. Zo steunen we
coöperaties die zich vanuit het diepe binnenland in Congo
toeleggen op de export van cacaobonen.
Regiokantoor Centraal-Afrika: 15-17, Avenue Colonel Ebeya Immeuble Ebeya 1er étage - Kinshasa - Gombe - DR Congo

PORTRET METHUSALEM
PALUKU EEN STEM VOOR
ALLE CONGOLEZEN

Paluku heeft veel te danken aan zijn vader, die
zich als mijnwerker krom werkt voor de school
carrière van zijn kinderen. Na zijn studies vertikt
Paluku het om voor een klassieke loopbaan als
ambtenaar te kiezen. Andere mensen pesten ligt
niet in mijn aard, zo verwoordt hij het zelf. Eerst
werkt Paluku op de boerderij van een neef,
daarna koopt hij een eigen stuk grond om koffie
te telen. Nog enkele jaren later is de
welbespraakte Paluku voorzitter van een
boerensyndicaat. Sindsdien koestert hij nog één
droom: de Congolese boeren – 70 procent van
de Congolese bevolking leeft van de landbouw
– met één stem laten spreken. Een stevige bond
genoot is AgriCongo, een platform van Belgische
ngo’s, met op kop Trias. Workshops in alle
provincies en twee conferenties in Kinshasa
leiden tot de oprichting van Conapac, een
nationale boerenorganisatie met een half
miljoen leden, en met Paluku als uithangbord.
Wanneer we hem voor enkele maanden naar
Kinshasa sturen, overtuigt hij
de parlementsleden ervan
om voor het eerst een
kaderwet voor de
landbouw te
stemmen. Terwijl
Conapac waakt
over de uitvoerings
besluiten, blijft
Trias investeren in
de opleiding van
boerenleiders.

'Als boerenleider wil ik het
ondernemerschap promoten
in Congo, want de nieuwe
generatie heeft recht op een
beter leven dan het onze.'

Hoewel ze in het diepe binnenland van Congo bijna volledig
geïsoleerd opereren, slagen boerencoöperaties erin om jaarlijks
tientallen tonnen cacaobonen naar Europa te verschepen.

PROJECT

Eerlijke prijzen,
heerlijke chocolade
Een paar honderden kilometers ten noordoosten van de hoofdstad
Kinshasa treffen we in 2010 alleen maar verlaten plantages aan.
Nochtans heb je in deze streek vruchtbare grond voor de aanplant
van cacao. Trias overtuigt de plaatselijke boeren ervan dat de
cacaoteelt rendabel is, op voorwaarde dat ze samenwerken. Vandaag
stellen we technisch advies, werkingsmiddelen en een rollend
kredietfonds ter beschikking van drie jonge coöperaties. Met die
centen kopen ze de cacao op bij hun leden. Omdat de coöperaties
exportmarkten in Europa ontdekt hebben, moeten ze hun bonen niet
langer voor een appel en een ei verkopen aan tussenhandelaars. Het
resultaat? Door de heropleving van de cacao is in Mai Ndombe een
ongekende commerciële dynamiek ontstaan. Om een vervolg te
breien aan dit succesverhaal, heeft Trias de doelstellingen van
Beyond Chocolate ondertekend. Met dit platform willen de Belgische
chocoladesector en supermarktketens een menswaardig inkomen
garanderen aan alle cacaotelers die bonen leveren aan ons land.
Wij houden hen aan die belofte.

Trias verbindt Vlaanderen met Oost-Afrika
Onze geomonitoring
van spaargroepen bij
Masai-vrouwen in het
noorden van Tanzania
wordt genomineerd voor
de digitaliseringsprijs
van het Afrikamuseum.

Eric De Backer en
Bart Lismont, experts
op het vlak van
financieel bedrijfsma
nagement, brengen in
Oeganda een werkbe
zoek aan Madfa Sacco.

Het familiebedrijf
Vandersanden neemt
een kijkje bij een
Oegandese tegel
specialist die aangeslo
ten is bij de onderne
mersvereniging Ussia.

Gelukscoach Leo
Bormans bezoekt
samen met tien
andere inleefreizigers
projecten van Trias
bij de Masai.

Rotary Waregem
overhandigt in
Oeganda een cheque
van 7.000 euro aan
de honingproducen
ten van Tunado.
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Ongeschoolde jongeren
transformeren in ondernemers
Omdat de overlevingslandbouw geen aantrekkingskracht uitoefent, trekken de jongeren in zowel
Oeganda als Tanzania massaal naar de stad. Daar kan de arbeidsmarkt de toevloed van
ongeschoolde arbeidskrachten niet absorberen. Trias begeleidt jongeren die een marginaal bestaan
afwenden door een eigen zaak uit te bouwen. Ver weg van de steden verzoenen we de tradities bij
de semi-nomadische veehouders van de Masai met de uitdagingen van de moderne tijd.

In Oeganda en Tanzania ondersteunt Trias veelbelovende
waardeketens zoals die van de ajuinen, bonen, pluimvee en
honing. We verlenen advies op het vlak van bedrijfsbegeleiding,
stadsplanning, natuurbehoud en de versterking van spaar- en
kredietcooperaties. Speciale aandacht gaat naar de semi-
nomadische veehouders van de Masai.
Regiokantoor Oost-Afrika: PO Box 12 005 – Arusha – Tanzania

PORTRET OLIVIA MUGISA
ROLMODEL VOOR VROUWELIJKE ONDERNEEMSTERS

In Rwenjojo, een dorpje in het westen van
Oeganda, stellen de meeste boerengezinnen het
met geen tien euro per maand. Daarom wil Olivia
lerares worden, en dat lukt: ze schopt het tot juf in
de dorpsschool. In bijberoep teelt Olivia maïs. Na
elke oogst investeert ze een deel van de winst in
de aankoop van extra grond. Met haar spaargeld
opent Olivia een kleine winkel , de allereerste in
Rwenjojo. De ondernemende boerin wordt tot
voorzitster verkozen van de lokale boerinnen
groep, die 25 leden telt. Later sluit deze groep
zich aan bij de nationale boerenorganisatie
Madfa, een partner van Trias. Olivia volgt de ene
bedrijfsopleiding na de andere. Ze leert
bijvoorbeeld een schuur bouwen om haar maïs
langer te bewaren. Omdat Olivia haar kennis
deelt, heeft vandaag bijna ieder gezin in Rwenjojo
een eigen schuur. De nationale
voorlichtingsdienst in
Oeganda verkiest Olivia tot
modelboerin. Terecht,
want intussen heeft ze
ook een schooltje
geopend voor meer
dan tweehonderd
kinderen uit haar buurt.

'Het belang van mijn boeren
organisatie? Ooit moest ik
mijn enig varken verkopen om
de schoolrekening van mijn
oudste zoon te betalen.
Dergelijke kopzorgen heb ik
niet meer.'

Trias heeft een adviseur in dienst die geboren en getogen is bij de
Masai. Zo zorgen we ervoor dat onze projecten naadloos afgestemd
zijn op de cultuur en reële noden bij deze semi-nomadische
veehouders.

PROJECT

Spaargroepen
ontketenen stille
revolutie bij de Masai
Tapala! In de taal van de Masai betekent het 'stop'. Met een sensibili
seringscampagne pakken we bij deze bevolkingsgroep het geweld
aan tegen vrouwen en meisjes. We kiezen voor een positieve
boodschap: niet alleen mannen verdienen kansen om hun talent te
tonen. Precies daarom ondersteunen we in afgelegen dorpen 400
spaarkassen waar gemiddeld 25 Masai-vrouwen bij aangesloten zijn.
Samen hebben ze de voorbije jaren meer dan 300.000 euro gespaard.
Uit die pot lenen de vrouwen geld om een eigen economische
activiteit op te starten. Ze openen een winkeltje of een eetstalletje.
Grotere groepen kopen vee dat ze opkweken voor de export. Voor het
eerst verwerven de vrouwen een eigen inkomen, waarmee ze
inspraak afdwingen in hun eigen gezin. Om te waken over het
efficiënte beheer van de spaargroepen heeft Trias een innovatief
systeem van digitale monitoring op poten gezet. In real time
detecteren we de specifieke noden van elke spaargroep, waar we met
de juiste opleidingen razendsnel op inspelen. Dit project werd in 2018
door het Afrikamuseum genomineerd voor een prestigieuze prijs.

Trias verbindt Vlaanderen met Zuidoost-Azië
Boerenbond en
Landelijke Gilden
brengen een studiebe
zoek aan de Filipijnen.

Zowel in 2018 als in
2019 helpen jongeren
van KLJ een educatief
jeugdkamp organiseren
voor leeftijdsgenoten in
de Filipijnen.

Met steun van de
provincie Vlaams-
Brabant start Trias met
de bouw van een
distributiecentrum
in Manilla.

Een oproep van
KLJ om jongeren in de
Filipijnen te steunen
levert 20.000 euro op.

t dat
Jouw steun voorkom kaar
uit el
Filipijnse gezinnen
gerukt worden.

Kansen creëren voor
een toekomst in eigen land
Minder dan 100 families met Chinees en Spaans bloed domineren het politieke en economische
leven in de Filipijnen. Armoedebestrijding is voor deze elite nooit een prioriteit geweest. Veel
Filipino’s zoeken daarom hun heil in het buitenland. Om hen kansen te geven in eigen regio versterkt
Trias de markttoegang van boeren en ondernemers. Veel aandacht gaat ook naar risicopreventie
om kleine ondernemingen te wapenen tegen het toenemende aantal tyfoons.

In de Filipijnen versterkt Trias de markttoegang van boeren en
ondernemers. We werken aan grotere volumes en een betere
kwaliteitzorg. Opdat ze hun inkomen kunnen verhogen, helpen
we familiale ondernemers ook bij de opmaak van bedrijfsplannen en de verwerking van hun producten.
Landenkantoor Zuidoost-Azië
Adres: #22 Matiyaga Street – Central District – Diliman –
Quezon City – Metro Manila - Filipijnen

PORTRET GILBERT TONGO
MENTOR VOOR
JONGE STARTERS

De 31-jarige Gilbert groeit op in Pasay City, een
voorstad van Manilla. Zijn wijk is een veel te
drukke wirwar van smalle straatjes waarin kleine
krotten van drie hoog tegen elkaar geplakt zijn.
Op het gelijkvloers schreeuwt de ene handels
zaak om nog meer aandacht dan de andere shop.
Verkopers beconcurreren elkaar op leven en
dood, met basisproducten aan spotprijzen.
Dit deprimerende lot lijkt ook Gilbert beschoren.
Maar als jonge ondernemer pakt hij het verras
send anders aan. Van zijn vader – een kok van
beroep – krijgt Gilbert een voedingsrecept
toegestopt op basis van gedroogde haring.
Daarna klopt hij aan bij Ka-Entrep, een partner van
Trias die startende ondernemers leert hoe ze met
een eigen zaak uit de armoede kunnen klimmen.
Op die manier ontdekt Gilbert alle facetten van
het bedrijfsbeheer. Met zijn winkel Super Tuyo
vindt hij meteen een gat in de markt: de potjes
met verwerkte haring vliegen de deur uit, het
aantal medewerkers stijgt evenredig. Zelf volgt
Gilbert leiderschapstrainingen van Trias
die hem in staat stellen om door
te groeien tot nationaal
secretaris van Ka-Entrep.
Binnen zijn organisatie is
hij één van de vaste
mentoren die nieuwe
leden – lees: startende
ondernemers – met raad
en daad bijstaat.

'Door de leiderschaps
trainingen van Trias ben ik
geworden wie ik ben.
En daar ben ik trots op.'

Vrouwen, jongeren en zelfs gevangenen krijgen kansen om uit de
afvalresten van ananas een inkomen te halen.

PROJECT

Filipijnse ananastelers
verkennen
textielsector
Op het schiereiland Bicol versterkt Trias een coöperatie van 6.590
ananastelers die zich specialiseren in de verwerking van organisch
plantenafval tot hoogwaardige vezels voor de textielsector. Op
voorwaarde dat de boeren inspelen op een reële marktvraag kunnen
ze een extra inkomen aanboren. Wij begeleiden hen bij de opmaak
van een marketingstrategie. Niet alleen de ananastelers krijgen
opleidingen voor de verwerking van hun oogstresten. Ook vrouwen,
jongeren en zelfs gevangenen krijgen kansen om uit deze activiteit
een inkomen te puren. De vraag naar de vezels zit immers in de lift,
want je kan er veel meer mee maken dan kleding. Daarom begeleiden
we de coöperatie van de ananastelers in hun contacten met de
Philippine Fiber Industry Development Authority en het ministerie van
Handel en Industrie. Zo krijgen de boeren toegang tot een steun
programma voor het design en de productie van nieuwe verwerkings
eenheden die inspelen op de marktvraag.

Je bestrijdt
armoede en
onrecht
Door Trias te steunen, geef je een beslissend
duwtje in de rug van boerengezinnen en
kleine ondernemers. Onze interventiezones
bevinden zich vooral in afgelegen regio’s,
waar de extreme armoede nog niet uitgeroeid
is. Veel mensen verbijten er pure ellende,
elke dag opnieuw.

Je hebt een
grenzeloos
respect voor
ondernemende
mensen
In de interventiezones van Trias hebben de
meeste gezinnen een eigen zaak. Ze smeken
niet om noodhulp. Het enige wat ze willen, is
een faire kans om hun lot in eigen handen te
nemen. Dit zijn mensen naar jouw hart: het
ondernemersbloed stroomt door hun aderen,
ze willen vooruit.

Je wil geen talent
nodeloos verspild zien
De meeste ondernemers op onze planeet botsen van de ene
frustratie op de andere. Hindernissen zoals onwetendheid, armoede
en discriminatie slaan hun dromen aan diggelen. We hebben het
talent van al deze mensen nochtans broodnodig voor de duurzame
ontwikkeling van hun gemeenschap.

Je helpt mensen op
eigen benen staan
Als schenker van Trias investeer je in de zelfontwikkeling van
ondernemende mensen. Wij leren de mensen bij wijze van
spreken niet alleen zelf vissen, ze moeten ook nog eens op
eigen kracht zorgen voor hun eigen visgerief. Het eigenaar
schap over hun zelfontwikkeling versterkt het wauw-moment
waarop ze als kleine ondernemer voor het eerst beseffen dat
ze zelf keuzes kunnen maken in hun leven.
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redene
investere
ondernem
veren
Je verkiest een
economie op
mensenmaat
Zowel in de stad als op het platteland zijn kleine onderne
mers de motor van lokale tewerkstelling in een economie
op mensenmaat. Tegenover een blind vertrouwen in
het grootkapitaal of speculatie, vertrouwen wij de
maatschappelijke vooruitgang liever toe aan de passie en
creativiteit van kleine ondernemers.

Je houdt van
systematisch
rendement op
lange termijn

0

Als schenker van Trias versterk je
boeren- en ondernemersverenigin
gen. Als ze goed geleid worden,
groeien deze organisaties uit tot
duurzame pijlers in het maatschap
pelijk middenveld. Door hun
dienstverlening aan de leden jaar na
jaar te verbeteren, zorgen ze ervoor
dat onze steun een blijvende
investering is in een betere toekomst.

en om te
en in kleine
mers en hun
nigingen
Je gelooft in
de werking van
de markt
Boerengezinnen die willen ontsnappen uit de overlevings
landbouw, begeleiden we naar een marktgerichte aanpak.
En ook voor stedelijke ondernemers kan de markt een
hefboom zijn voor een hoger inkomen. Trias moedigt
boeren- en ondernemersverenigingen aan om hun leden te
begeleiden naar het coöperatief ondernemerschap, op
zoek naar bestaande en nieuwe markten.

Je bezorgt
vergeten mensen
een stem
Ngo’s zoals Trias hebben niet het recht om te
spreken in de plaats van boeren en kleine onderne
mers. Deze mensen weten zelf heel goed waar ze
naartoe willen. Wel leren we boeren- en onderne
mersverenigingen hoe ze zich het best organiseren
om de standpunten van hun leden intern te formule
ren en extern te verdedigen.

Je bindt de strijd aan
tegen discriminatie
De boeren- en ondernemersverenigingen die Trias steunt, bekom
meren zich om het lot van kwetsbare groepen. In veel regio’s zijn
dat vrouwen, jongeren, etnische minderheden en mensen die aan
de onderste trede van de sociale ladder bengelen. Ook zij hebben
recht op opleidingen, microkrediet en afzetmarkten.

Je promoot
de kracht van
samenwerking
Voor Trias is economische ontwikkeling een zaak
van mensen die onderling samenwerken.
Door hun krachten te bundelen in
sterke organisaties, overwinnen
kleine ondernemers hindernis
sen waar ze alleen nooit
voorbij raken. Ondernemen
betekent ook: ervaringen
delen, leren van elkaar,
geborgenheid voelen,
vooruitgaan in verbinding.

Wil jij er mee over waken dat familiale
boeren
zelfstandige
ondernemers
overal
Wil en
jij er
mee over waken
dat familiale
ter wereld
loon naar werken
krijgen?
boeren
en zelfstandige
ondernemers
overal
Trias
laat je proeven,
ontdekken,
voelen,
ter wereld
loon naar
werken krijgen?
dromen.
Check opvoelen,
Triaslachen
laat je en
proeven,
ontdekken,
www.trias.ngo
hoe jij mee
lachen en dromen.
kan bouwen aan een
wereld. hoe jij mee
Check op betere
www.trias.ngo
kan bouwen aan een betere wereld.

Wereldwijd staan miljoenen
arme ondernemers te
trappelen om vooruit
te geraken. Zij zijn net als
de ondernemers in
Vlaanderen de motor
van een economie op
mensenmaat.
Steun Trias op
rekeningnummer
BE45 7363 3333 3389

