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EEN TERUGBLIK OVER 2014  

 

Droogte 

Centro Madre werd in 2014 geconfronteerd met een periode van droogte gedurende 8 

maanden. Droogte brengt oa onze opbrengsten uit de guava in gevaar. De guavabomen en het 

guava pootgoed  zijn de belangrijkste inkomsten. De planten hebben onafgebroken water 

toevoer nodig. Wanneer er geen regen valt pompen we water vanuit een kreek achter in het 

land.  

In de nieuwsbrief van dec/jan/ febr 2014, staat vermeld dat we om constant van watertoevoer 

voorzien te zijn, een bron van 40 meter diepte hebben gegraven. Helaas heeft de pomp van het 

irrigatiesysteem het begeven. In andere tijden zou dat geen ramp zijn geweest maar 

momenteel is dat een strop. Hoewel we verschillende plekken af gingen om de pomp te 

repareren zijn er op dit moment nergens reserveonderdelen beschikbaar.  

 

Economische recessie 

Bovenvermeld voorbeeld is deel van een groter probleem, waar we momenteel in Venezuela 

mee te dealen hebben. Veel andere goederen zoals basis behoeften zijn niet voorradig. Er is 

geen zeep, shampoo, of schoonmaakmiddel meer te krijgen. Dit gaat gepaard met enorme 

prijsstijgingen. Als Centro Madre geen guava vruchten en planten kan verkopen komen we in 

grote economische moeilijkheden. Wat ons dit jaar er financieel doorheen heeft getrokken zijn 

de donaties van verschillende sympathisanten, zoals Stichting Centro Madre, in Nederland! 

 

Aankomende Verbeteringen  

De watertank 

We zijn momenteel bezig met de aanleg van een multifunctionele water-verzameltank. Deze 

wordt gevuld met zowel water uit de bron, als uit de kreek en regenwater. Zo verminderen we 

de risico’s tijdens periodes van droogte. Pootgoed en planten moeten continu geïrrigeerd 

kunnen worden. 

 

Planten kweken op vissenpoep  

In de watertank komen vis- en waterplanten. De vis bemest het water, dit water kan weer 

worden gebruikt voor plantengroei. Dit heet een aquaponic systeem. Een aquaponic systeem 

is een duurzaam ecosysteem voor voedselproductie, waarbij planten en vissen samen worden 

gekweekt. De waterplanten voorzien het water van zuurstof, zuiveren het water en dienen als 

voedsel voor het Californisch wormenproject. Het wormenproject produceert wormenhumus, 

dit is organische mest, ofwel mest op biologische wijze omgezet door de Californische 

regenwormen. De bouw van de water tank is momenteel voor 90% gereed.  
 

Best practises 

Medicinale producten 

Terwijl de droogte een financiële tegenvaller veroorzaakt, is de verkoop van onze medicinale 

producten toegenomen. We produceren neemolie volgens een oud ayurvedic recept uit de 

bladeren van neemstruiken en sesamolie. Neemstruiken groeien hier op het land.  

Wat betreft de werking/ toepassing van neemolie ontvangen we positieve feedback van onze 

klanten. Armando, een bouwvakker uit San Jose: “Mijn 6 maanden oude dochter had een 

oorontsteking. Ondanks alle antibiotica genas het niet. Nadat we haar 4 dagen behandelden 



met enkele druppels neemolie in haar oor verdween de infectie". Angela, een lerares uit 

Guatire: “Mijn tienerzoon had een ernstige huidaandoening op zijn armen. De dokter gaf aan 

dat hij ervoor geopereerd diende te worden, maar na 2 weken neemolie toegepast te hebben 

verdween het probleem”. Juan Carlos: “Jaren geleden ben ik door een slang in mijn voet 

gebeten, sinds die tijd heb ik problemen met mijn bloedcirculatie. De neem heeft 80% van 

mijn klachten weggenomen”.  

De vraag naar de neemolie neemt toe, de olie wordt gemaakt op basis van sesamolie. Voor 

korte duur was er ook geen sesamolie meer verkrijgbaar. Gelukkig is ze, hoewel drie keer zo 

duur, weer op de markt. Ook verkopen we de gedroogde bladeren van de neemstruik en de 

gedroogde bladeren van de moringaboom en we leren om spirulina te produceren. Moringa 

oleifera staat ook wel bekend als de 'wonderboom' vanwege de hoge voedingswaarde en 

medicinale eigenschappen van de bladeren en vruchten van de boom, maar heeft niet echt een 

officiële Nederlandse naam. Spirulina is een blauwgroene zoutwateralg met een voorkeur 

voor een alkalisch (=niet zuur) milieu. Het is populair als voedingssupplement ter bevordering 

van de gezondheid. 

Een keer per maand verkopen we onze producten in Caracas op een Ecologische markt die 

door een groep jonge studenten en boeren wordt georganiseerd.  

 

Organisatie van de kleine boeren 

We zien dat in de loop der jaren ondanks alle veranderingen die de socialistische regering 

heeft doorgevoerd, de kleine boer buiten spel is gehouden. Inefficiëntie en corruptie zijn wijd 

verspreid en veroorzaken veel schade. Om deze reden raakte Nelson, één van onze 

medewerkers, een jaar geleden betrokken bij de organisatie van REPLAS: Red de Productores 

Libres y Asociados (“Network van Vrij en Aangesloten Boeren”). Hij helpt de boeren in 

verschillende gemeenten zichzelf te organiseren en voor hun rechten en noden op te komen.  

 

Onderzoek vanuit Nederland 

Ook heeft in 2014 Tessa Arnolds, een Nederlandse studente antropologie, Centro Madre 

bezocht. Zij verbleef 3 maanden op Centro Madre en heeft voor haar afstudeer project 

onderzoek gedaan naar het project van Centro Madre. Zij schreef een fantastisch 60-paginas 

lang verslag.  

 

Activiteiten 

In juli hebben we kinderdag gevierd in het nabijgelegen dorp Madre Vieja met theater en 

spelletjes. We kregen assistentie van Nora, een lerares en kunstenares uit Puerto Ordaz, en 

hadden een fantastische tijd. 

In december organiseerden we zoals elk jaar Kerstactiviteiten, zoals knutselen in twee 

nabijgelegen dorpen.  

 

Jammer genoeg kan ik geen foto’s toevoegen want mijn fototoestel is enkele maanden 

geleden gestolen. De onveiligheid is het meest moeilijke deel van de huidige realiteit van het 

leven in Venezuela. De criminaliteit neemt toe, onlangs zijn verschillende buren beroofd en 

omdat we zelf al twee keer slachtoffer zijn geweest van een gewapende overval vragen, we 

ons af wanneer het weer onze beurt is.  

 

 

 

Een baby op Centro Madre 

Melqui is moeder geworden van een jongetje. Zij komt uit een dorp  in de buurt, wegens 

serieuze problemen met haar moeder kwam ze op  zes jarige leeftijd op Centro Madre wonen. 

Inmiddels is Melqui vijftien jaar en een kersverse moeder van een 1 maand oude baby. Toen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Base_(scheikunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voedingssupplement


we begin 2014 hoorden dat Melqui zwanger was riep dat sterke reacties op bij verschillende 

betrokkenen en minder betrokkenen op Centro Madre. Het was geen makkelijke tijd.  

Melqui was in staat tijdens haar zwangerschap met erg goede resultaten, haar tweede jaar van 

het voortgezet onderwijs af te ronden, maar moest vervolgens stoppen om voor haar baby te 

zorgen. Momenteel studeert ze weer, op een andere school met een vergelijkbare cursus. Het 

is een grote uitdaging om een tiener op te voeden en er zijn nog enkele zware jaren te gaan 

alvorens zij volwassen is.  

 

PLANNEN VOOR 2015  

We hebben verschillende bouwprojecten lopen die om een vervolg vragen. Dat kost geld en is 

tijdrovend. We hopen ze dit jaar af te krijgen:  

 De watertank is bijna klaar maar moet nog wat pleisterwerk krijgen alvorens het af is 

en we het kunnen vullen met water, vis en planten.  

 De Californische wormen hebben een vloer van cement nodig, een dak en meer 

wormenbedden.  

 Voor de veiligheid is het nodig dat we ijzeren tralies en balustrades op de tweede 

verdieping bevestigen,zodat dieven buiten de deur worden gehouden.  

 De winkel; we moeten de balustrades rond de veranda afmaken en een entree voor 

bezoekers creëren. 

 

Naast de bouwprojecten plannen we tevens voor 2015:  

 Installatie van een irrigatiesysteem op het land.  

 Enkele verhalen-vertel-projecten in het nabijgelegen dorp Madre Vieja.  

 Mensen die specifieke behoeften nodig hebben ondersteunen, zoals gehandicapten.  

 

Als je contact met ons wil of ons project wil ondersteunen schrijf ons naar  

centromadrebarlovento@gmail.com   

 

Onze grote dank aan de vele mensen die ons steunen met goederen en/of donaties om dit 

alles mogelijk te maken.  
 

Hendrika Renkers  

Directeur Centro Madre  

 

Voor meer informatie over Hendrika’s werk 

in Barlovento kunt U zich richten tot haar 

website www.centromadre.org.  

 

U kunt ook contact opnemen met onze 

Nederlandse organisatie: 

www.centromadre.nl 

 

Michele Montenegro, secretaris  

Tollensstraat 38  

5343HK Oss, Nederland  

+31 6 5580 3337  

info@centromadre.nl 

 

Maarten Broekers, penningmeester  

+31 592 300 420  

info@centromadre.nl 

 

Donaties zijn welkom op rekeningnummer: 

  

Stichting Centro Madre,  

IBAN: NL02ABNA0418992800,  

BIC: ABNANL2A,  

Assen, Nederland  

 

 

mailto:centromadrebarlovento@gmail.com
http://www.centromadre.org/
http://www.centromadre.nl/
mailto:info@centromadre.nl
mailto:info@centromadre.nl

