TRIAS IN 2018/2019

Verbinden,
versterken,
veranderen
Wereldwijd versterkt Trias organisaties
van ondernemende mensen. Zo verwerven
familiale boeren en kleine ondernemers
toegang tot opleidingen, microkrediet en
markten. Extra groeikracht geeft Trias
aan vrouwen en jongeren.

120

lokale Triasadviseurs

In Azië, Latijns-Amerika en Afrika
beschikt Trias over 120 lokale
adviseurs. Ze zijn gespecialiseerd in
organisatieversterking, microfinanciering, marketing en andere
vakgebieden die relevant zijn voor de
versterking van boeren- en ondernemersverenigingen.
Belangrijk is dat onze adviseurs in alle interventiezones
vergroeid zijn met de plaatselijke cultuur en knowhow.

164.491

86

boeren- en
ondernemers
verenigingen
In samenspraak met onze adviseurs maken 86
boeren- en ondernemersverenigingen een ontwikkelingsplan op voor de versterking van zeven kerncapaciteiten:
leiderschap, diversiteit, middelenbeheer, ledenparticipatie,
dienstverlening, relatiebeheer en financiën. Elk jaar brengen
onze partners hun vooruitgang in kaart. Zo ontstaat een
permanente leercyclus die boeren- en ondernemers
verenigingen naar betere prestaties stuwt.

versterkte boeren
en ondernemers

Bij de 86 partners van Trias zijn in totaal 3,6 miljoen familiale boeren en kleine
ondernemers aangesloten. In 2018 zijn we er met onze projecten in geslaagd
om 164.491 leden rechtstreeks te bereiken met een opleiding, een micro
krediet of een andere bedrijfsoplossing. Zo verhogen we het zelfvertrouwen
van deze ondernemende mensen, hun gezinsinkomen stijgt en samen
brengen ze hun lokale gemeenschap in beweging.

ENKELE PROJECTEN IN 2018/2019

Opleidingen

Microfinanciering

31.206 vrouwen en 59.297 jongeren in
Oeganda en Tanzania kregen een
opleiding in ondernemerschap,
microfinanciering en leiderschap.

Belangenverdediging
In Oeganda en Tanzania zijn 17 lokale
verenigingen van boeren, ondernemers
en semi-nomadische veehouders
voortaan in staat om de belangen van
hun leden op een transparante en effectieve manier te verdedigen.

In Oeganda en Tanzania kregen meer
dan 40.000 familiale boeren en kleine
ondernemers toegang tot microfinanciering. Voor het eerst beschikken ze
over een hefboom om te groeien.
In de Filipijnen hebben zeven coöperaties en 1.226 individuele ondernemers
hun verkoopcijfers verhoogd dankzij
opleidingen en bedrijfsbegeleiding.
238 vrouwen hebben in Honduras een
bedrijfsopleiding gevolgd. Na afloop
van de trainingssessies kregen 23
vrouwengroepen basisuitrusting en
startkapitaal om een economische
activiteit uit te bouwen.
Diverse partners in Ecuador hebben
opleidingen op maat georganiseerd
voor 1.062 leden. De thema's variëren
van ambachtelijke textielproductie en
milieuvriendelijke tuinbouw tot de teelt
van aardappelpootgoed en biologische
quinoa.

In Peru hebben 61 jongeren van de
nationale koepelorganisatie voor de fair
trade een opleiding gevolgd. Ze leerden
alle kneepjes van het vak: kwaliteitscontrole, certificering, export, innovatieve productietechnieken, enzovoort.

met de steun van
institutionele schenkers zoals

In de Filipijnen hebben 426 vrouwen en
55 mannen twaalf nieuwe spaarkassen
opgericht. Samen spaarden ze 21.673
euro. Dat bedrag garandeert hen
toegang tot microkrediet.

Op het Guineese platteland hebben vijf
microkredietbanken op voorspraak van
Trias een innovatieve spaar- en
kredietformule gelanceerd op maat van
vrouwelijke ondernemers.

In Guinee krijgen 598 vrouwelijke
producenten van karitéboter voortaan
betere verkoopprijzen uitbetaald. Die
danken ze aan de vaardigheden die ze
met de steun van Trias ontwikkeld
hebben om in naam van hun coöperatie
Coprakam prijsonderhandelingen te
voeren met tussenhandelaars.
Met steun van Trias heeft de nationale
boerenorganisatie Conapac meer dan
een half miljoen leden gesensibiliseerd
over de wet op de openbare financiën.
Sindsdien dienen steeds meer boeren
een klacht in wanneer ze het slachtoffer worden van corrupte ambtenaren
die illegale belastingen innen.
Tien aardappeltelers uit Peru en
Ecuador hebben in 2018 deelgenomen
aan het World Potato Congress in
Cusco. Tijdens dit evenement heeft
Trias getoond hoe boeren in het
Andesgebergte meerwaarde puren uit
de verwerking van hun inheemse
aardappelen.

'Trias heeft me niet alleen aan een lening geholpen.
Ik krijg ook bedrijfsopleidingen waardoor ik het
geld kan investeren zoals ik het echt wil.'
Joseph Abbanga uit Ghana

Ondernemerschap

In heel Oeganda hebben 1,2 miljoen
honingproducenten hun marktpositie
versterkt door hun krachten te bundelen in Tunado, één van onze partners.
Als extra verkoopkanaal heeft Tunado
een eigen shop geopend.

Klimaat

Inclusie

Het Filipijnse ministerie van Leefmilieu
financiert de heraanplant van
18 hectare mangrove door vissers en
kleine ondernemers. Het project
verhoogt de biodiversiteit en omdat
mangroven ideale kweekgebieden zijn
voor veel vissoorten ontstaat een
nieuwe inkomstenbron.

13 lokale verenigingen van ondernemende mensen hebben in de Filipijnen
een beleidsplan opgesteld voor
gendergelijkheid. Ze gaan het principe
van gelijke rechten voor mannen en
vrouwen promoten en toepassen in hun
werking.

In El Salvador zijn 1.064 familiale
boerengezinnen in de loop van 2018
omgeschakeld naar duurzame
landbouwpraktijken. In Guatemala
hebben 2.657 boerengezinnen
milieuvriendelijke landbouwpraktijken
geïntegreerd in hun bedrijfsvoering.

In Burkina Faso hebben 200 telers en
verwerkers van rijst een opleiding
gevolgd in marktonderzoek. Sindsdien
begrijpen ze beter het potentieel van
hun teelt en monitoren ze doelbewust
hun inkomsten en uitgaven.
Drie coöperaties die de krachten
bundelen van 1.250 cacaotelers
verhogen stap voor stap hun productie.
In 2018 exporteerden ze een volume
van 82,5 ton bonen, bijna een verdubbeling in vergelijking met het jaar
voordien.

De Filipijnse coöperatie Labo Progressive Multi-Purpose, een partner van
Trias, verwerkt oogstresten tot ananasvezels waarmee duizend boerengezinnen hoogwaardige eindproducten zoals
textiel vervaardigen.

in samenwerking met partners
op het terrein zoals

656 mannen en vrouwen in El Salvador
kregen een opleiding in gendergelijkheid en intergenerationele solidariteit.
Achteraf hebben ze hun gedragsverandering gemonitord.
Trias heeft 28 mindervalide mannen en
vrouwen uit Guinee een bedrijfsopleiding op maat en microkrediet bezorgd.
Ze zijn helemaal voorbereid om een
eigen tuinbouwbedrijf op te starten.
In Guinee hebben afgestudeerde maar
werkloze jongeren een eigen bedrijf
opgestart nadat ze de nodige opleidingen en coaching kregen. Sindsdien
hebben ze samen tientallen arbeidsplaatsen gecreëerd.

Op een areaal van 1.936 hectare
hebben boerengezinnen in Guatemala
bomen aangeplant op hun koffieplantages. De transitie naar agroforestry
stimuleert de fixatie van CO2,
beschermt de biodiversiteit en
verbetert de lokale waterhuishouding.
261 Congolese producenten van cacao
composteren voortaan hun oogstresten,
een primeur in de regio Mai Ndombe.
Zo produceren ze op milieuvriendelijke
wijze hun eigen meststoffen. 17 andere
boeren zijn in een pilootproject rond
honingproductie gestapt. Als imker
leveren ze een actieve bijdrage aan het
natuurbehoud.
Samen met de Duitse coöperatie GIZ
heeft Trias 350 familiale boeren uit vijf
verschillende deelstaten in Brazilië
voorgelicht op het vlak van hernieuwbare energie. Ze maakten kennis met
biogas, zonnepanelen en waterpompen.

In de bestuursorganen van de drie
Congolese cacaocoöperaties die Trias
steunt in het afgelegen Mai Ndombe is
de helft van de zitjes voorbestemd voor
vrouwen.
Trias heeft 72 Congolese jongeren uit
Mai Ndombe overtuigd om te investeren in een eigen cacaoplantage. Door
de ontwikkeling van twee vrouwvriendelijke kredietproducten werden in 2018
ook boerinnen aangemoedigd om
cacao te telen.
In Ecuador hebben 330 vrouwen en
jongeren een bedrijfsopleiding gevolgd.
Nadien hebben 35 jongeren in totaal
11 businessplannen opgesteld, in
samenwerking met de hogeschool in
Chimborazo.

'De armoede die ik gezien heb in de interventiezones van Trias is
schokkend. Tegelijk ben ik verheugd over de pogingen van mannen
– en nu ook vrouwen – om tot een hogere levenskwaliteit te komen.'
Herman Van Rompuy, voorzitter van de Internationale Adviesraad van Trias

Inkomsten
2018

11.053.261 euro
2008

7.649.844 euro

Om onze projecten overal ter wereld te financieren,
beschikken we over een totaal budget van elf miljoen euro.
Elke euro die je schenkt aan Trias is een extra duwtje
in de rug van moedige ondernemers.

84 procent van de inkomsten investeert Trias in de projecten op het terrein. De overige
16 procent van onze inkomsten zijn even belangrijk om onze doelstellingen te bereiken.
Die middelen worden geïnvesteerd in:
ondersteuning van onze regiokantoren op het vlak van
boekhouding en personeelsbeleid
kwaliteitsmanagement om de efficiëntie en
effectiviteit van onze projecten te verhogen
fondsenwerving om zoveel mogelijk boeren en
ondernemers te kunnen ondersteunen

Steun Trias op rekeningnummer
BE45 7363 3333 3389

www.trias.ngo
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Onze achterban in Vlaanderen

84%

vloeit rechtstreeks
naar onze projecten
op het terrein

16%

