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DE HUIDIGE ECONOMISCHE SITUATIE
De economische situatie in Venezuela is heel moeilijk. Bijna alles in Venezuela hangt af van de
export van olie. Er wordt weinig geproduceerd in het land en heel veel geïmporteerd. Omdat de
prijs van de olie erg gedaald is, zijn er niet genoeg dollars om alles te kunnen importeren en heerst
er schaarste van veel producten, waardoor de prijzen heel erg stijgen. Corruptie, inefficiëntie van
de autoriteiten, maken het allemaal erger.
De inflatie is enorm; de laatste maand zijn de prijzen 50% tot 100% gestegen. Mensen staan in
steeds langere rijen om de basisproducten te kunnen kopen met door de regering gecontroleerde
prijzen. De winkels zien er steeds leger uit. Tegelijkertijd is de criminaliteit enorm.
KLEINSCHALIGE INDUSTRIETJES EN DE TOEKOMST
Een oplossing voor dit serieuze probleem is het opzetten van kleinschalige industrieën die zich
richten op de productie van basisproducten, zoals suiker of melk. Dit geeft werk aan de lokale
bevolking en verzekert tevens de aanwezigheid van basisproducten voor een redelijke
verkoopprijs, omdat er weinig transportkosten bijkomen en geen tussenhandelaar die de prijs op
kan voeren. Een aantal mogelijkheden:
 In Barlovento zijn veel boeren met melkkoeien maar er staat bijna geen melk, laat staan
boter of yoghurt, in de winkel. De melk wordt door privé bedrijven opgekocht.
 Rietsuiker groeit heel goed hier en vroeger werd het in Barlovento verbouwd en
geproduceerd. Maar vandaag de dag is er geen suiker in de winkel te vinden.
 Yuca of cassave wordt veel verbouwd hier maar weinig verwerkt in yuca brood, yuca bloem
enz.
 Ongelofelijke hoeveelheden mango gaan verloren in de maanden mei tot juli omdat er
geen fabriek is die dit heerlijke fruit verwerkt tot fruitrols, sap, jam etc..
Als eerste initiatief is Centro Madre bezig met het opzetten van een bedrijfje dat zich richt op de
productie van guava jam, neem-olie, spirulina, gedroogd fruit enz.. Allemaal producten uit de
grondstoffen van eigen land.
GEZONDE BODEM
Met het oog op de kwaliteit van de bodem voor de verbouw van ons voedsel, zijn we een "Bodem
Ruimte" aan het bouwen. Dit is een ruimte waar Californische wormen humus produceren waar
compost van gemaakt wordt. Het is de bedoeling dat studenten deze ruimte gaan gebruiken om
het thema "vruchtbare bodem" te bestuderen. De bouw had al een paar maanden geleden af
moeten zijn, maar omdat het momenteel zo moeilijk is om constructiemateriaal te vinden, duurt
het veel langer dan verwacht.

De verbouw de Bodem Ruimte is op gang

Een donatie van cacao shells voor onze compost

EDUCATIE EN VOORUITGANG
Kinderen in de dorpjes die geïnteresseerd zijn om hun eigen groenten te verbouwen krijgen steun
van Centro Madre door middel van gratis uitgifte van zaadjes, plantjes en compost. Voor Davie,
tien jaar oud, van het dorpje Madre Vieja was dit niet genoeg. Hij vroeg op eigen initiatief naar een
cursus voor hem en zijn vrienden over hoe groenten te kweken. Deze cursus wordt nu voorbereid.
De cursus zal drie maanden duren. De eerste maand komen ze twee keer per week naar Centro
Madre en leren over gezonde bodem, het planten van zaadjes en stekjes, hoe ziektes met
biologische middelen te bestrijden, hoe zaadjes te bewaren.

Leren guayaba planten te kweken

Davie ontvangt rooie-biet-stekjes van Centro Madre

De volgende twee maanden zullen de kinderen twee keer per maand komen en zullen ze hun eigen
groentetuin thuis opzetten. Ook krijgen ze kooklessen over hoe hun eigen gekweekte groente te
koken en gezond te eten. Het beoogde resultaat is dat de kinderen kennis en zelfvertrouwen zullen
hebben om hun eigen groente te kweken en te koken en deze kennis aan andere kinderen in het
dorp door te geven. Ook wordt er verwacht dat ze zo meer kennis zullen hebben over gezond eten.
Vijf landbouw studenten van Mision Sucre (een universiteitsprogramma van de regering) hadden
zes maanden praktijkcursus gekregen van Nelson, co-oprichter van Centro Madre. Deze cursus
werd afgerond met het verbouwen van tomaten. Zowel hun professoren als familieleden kwamen
voor de afsluiting.

ZELFREDZAAMHEID EN KINDERACTIVITEITEN
Jaren achtereen heeft Centro Madre in verschillende dorpjes activiteiten voor de Kinderdag
georganiseerd, aanvankelijk met weinig steun van de lokale bevolking. Maar dit jaar had het
Community Council van het dorp Madre Vieja een heel feest georganiseerd voor de kinderen.
Hierbij was geen interventie van Centro Madre meer nodig. De dorpsbewoners van Madre Vieja
gaven veel dank en erkenning voor alle jaren dat Centro Madre het voortouw heeft genomen.
NIEUWE UITDAGINGEN DOOR KLIMAATVERANDERINGEN EN ALTERNATIEVE ENERGIE
Ook hier in Barlovento voelen we het effect van de klimaatveranderingen. Normaal gesproken
hebben we twee regen seizoenen met veel tropisch regen. Maar dit is al het tweede jaar waarin
het niet veel regent en de landbouw last heeft van droogte.
In Barlovento zijn er lange periodes waar de elektriciteit erg onregelmatig is (van sterk naar zwak,
naar sterk) of helemaal wegvalt. Dit geeft veel problemen aan onze elektrische apparaten. De
naam Barlovento komt van “viento” of wel “wind”. We zijn op zoek naar hoe we een windmolen
kunnen installeren om op die manier onze eigen groene energie te produceren.
Onze grote dank aan de vele mensen die ons steunen met goederen en/of donaties om dit alles
mogelijk te maken.
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