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‘Trias verhoogt de welvaart en
 het welzijn van ondernemende

 mensen. Onze hefboom zijn
 sterke ledenbewegingen.’

Geertrui Van Rompuy-Windels, ambassadrice van Trias



Positief is dat mensen in grote delen van de wereld steeds 
mondiger worden. Steeds luider weerklinkt hun roep naar een 
degelijk inkomen. Vele honderden miljoenen proberen zelf een 
economische activiteit uit te bouwen. 
In de nieuwe strategienota voor de periode 20132018 herbe
vestigt Trias zijn geloof in kleinschalig ondernemerschap als 
hefboom voor een grotere bestaanszekerheid in het Zuiden. 
Eén nuance: deze formule is enkel duurzaam indien onder
nemende mensen bereid zijn om samen te werken. Daarom 
staat de versterking van boerenorganisaties en ondernemers
verenigingen meer dan ooit centraal in de werking van Trias. 
Onze regio en landenkantoren zijn voor de lokale  partners 
een belangrijke garantie dat we kunnen inspelen op reële 
noden en behoeften bij plaatselijke ondernemers. 
Het hoofdkantoor in Brussel en onze overzeese kantoren 
werken trouwens permanent aan de verhoging van hun slag
kracht. In 2012 maakten meerdere bedrijfsprocessen ons 
 kwaliteitsbeleid heel erg zichtbaar.
Zo hebben alle regio en landenkantoren en alle departementen 
op het hoofdkantoor de algemene strategienota in een voor 
hen specifi ek tactisch plan gegoten. Om de effi ciëntie te 
 verhogen en interne besluitvormingsprocessen te verbeteren, 
werden in Brussel alle departementen gereorganiseerd. 
Bovendien maximaliseert de integratie van competentie
management het rendement en de motivatie van alle 
medewerkers. 

Blijven werken aan onze kwaliteit, dat is onze 
betrachting. En het is meteen ook de kortste weg om straks nog 
meer ondernemende mensen te kunnen ondersteunen. En ja, we 
hebben concrete plannen. Dit jaar zetten we onze eerste stappen 
in ZuidAfrika. En in Burkina Faso gaan we samen 
met een aantal lokale en internationale partners 
de rijstteelt naar een hoger niveau tillen. 
Mag ik u vriendelijk uitnodigen om 
op de volgende bladzijden een reis 
te maken doorheen onze werking in 2012?

Philippe Matthijs
Voorzitter

Beste lezer,



Unieke positionering 

Het klinkt misschien paradoxaal, maar de meeste arme mensen op 
onze planeet zijn economisch actief. Ze produceren voedsel, 
hebben een winkeltje, leveren diensten of maken artisanale pro
ducten. Helaas beschikken deze kansarme mensen zelden over de 
nodige productiemiddelen. Dikwijls remmen omgevingsfactoren 
hun zelfontplooiing. Zeker in plattelandsgebieden zijn bedrijfs
opleidingen schaars, de transportinfrastructuur loopt vaak mank  
en toegang tot financiële diensten is afwezig, ofwel peperduur.
In de meeste gevallen gaan deze uitdagingen het petje van indivi
duele ondernemers te boven. Daarom is economische ontwikke
ling voor Trias een zaak van mensen die samenwerken. Centraal in 
onze werking staat de ondersteuning van startende boerenorgani
saties en ondernemersverenigingen. Onder de begeleiding van 
Trias zorgen deze ledenorganisaties voor professionele bedrijfs
opleidingen, betaalbare microkredieten, rendabele afzetmarkten en 
een actieve belangenbehartiging. Met speciale aandacht voor de 
ontplooiingskansen van vrouwen, jongeren en heel arme mensen 
die maar net voldoende veerkracht hebben om een economische 
activiteit uit te bouwen.
Als het gaat over bewegingsopbouw bij ondernemende mensen in 
het Zuiden, streeft Trias ernaar om in Vlaanderen dé referentie bij 
uitstek te zijn. Onze programma’s in het Zuiden worden immers 
verrijkt door de internationale solidariteit van Landelijke Gilden, 
Boerenbond, kvlv, markant, Neos, klj en unizo. 

Bestuur
Trias is een vzw naar Belgisch recht, met als hoogste bestuursorgaan 
de algemene vergadering. Alle bestuursleden zijn onbezoldigde 
vrijwilligers die geen mandaat hebben binnen de operationele 
werking van de organisatie. Driekwart van de zitjes in de algemene 
vergadering is voorbehouden voor vertegenwoordigers van de zes 
Vlaamse partnerbewegingen en van cd&v. De overige plaatsen zijn 
bestemd voor andere relevante maatschappelijke actoren. De krijt
lijnen van de organisatie worden uitgezet door de raad van bestuur. 
De actuele samenstelling van de raad van bestuur vindt u op www.
triasngo.be. 

Medewerkers

Tabel Plaats van tewerkstelling van medewerkers
 Expat medewerkers Lokaal personeel

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Brussel 29 28 30

Congo 3 3 4 18 17 18

Ghana 1 1 1 7 7 7

Guinee 3 3 3 10 10 13

Tanzania 6 5 5 7 8 8

Oeganda 4 3 3 9 9 9

Brazilië 1 1 1 3 2 2

Ecuador 3 3 3 4 5 5

El Salvador 1 1 1 5 5 4

Guatemala 1 1 1 1 1 0

Honduras 1 1 1 1 1 1

Peru 0 0 0 0 0 0

Filipijnen 2 2 2 3 3 4

 Totaal 26 24 25 97 96 101

Tabel Bestuur en medewerkers naar geslacht,  
leeftijd en afkomst

Algemene 
vergadering

Raad van 
bestuur

Mede
werkers

 mannen 37 10 75

 vrouwen 21 5 51

<30 jaar 2 0 13

30-50 jaar 22 3 85

>50 jaar 34 12 28

afkomstig uit EU 57 15 51

niet afkomstig uit EU 1 0 74

behorend tot etnische 
minderheid

0 0 1

‘Trias gelooft dat de versterking van ledenorganisaties een krachtige hefboom is voor de 
ontwikkeling in het Zuiden. In groep kunnen ondernemende mensen bouwen aan bedrijfs
opleidingen, afzetmarkten, microkredieten en netwerking. Dat onze Vlaamse partnerbewegingen  
deze geïntegreerde aanpak ook nog eens kruiden met hun knowhow, maakt Trias uniek.’   
(Lode Delbare, algemeen directeur van Trias)
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In totaal heeft Trias 126 mensen in dienst. In de twaalf partnerlanden 
doet Trias een beroep op 96 medewerkers, een stijging van vier 
eenheden in vergelijking met het jaar voordien. Het overzeese 
personeelsbestand bestaat uit 21 expat medewerkers die gerekru
teerd werden in het Noorden. Vier andere expat medewerkers zijn 
afkomstig uit het Zuiden. Daarnaast doet Trias voor zijn regionale 
kantoren een beroep op 71 lokale medewerkers. Op het hoofdkan
toor in Brussel zijn 30 personeelsleden tewerkgesteld.  

‘Moeten boerenorganisaties in het Zuiden bij voorbaat een  intensief landbouwmodel 
afzweren, of extensief, biologisch of agroecologisch gaan telen? Trias onderscheidt zich van 
andere ngo’s door zijn neutraliteit. De mensen in het Zuiden weten zelf heel goed wat ze 
willen. Voor ons telt hun groeipotentieel, met respect voor duurzaamheid in al zijn dimensies. 
Niet minder, maar ook niet meer.’ (Christian Stivigny, algemeen directeur van Landelijke Gilden) 

Vrijwilligers
Landelijke Gilden, kvlv, klj, markant, Neos en unizo hebben elk 
een eigen werkgroep, die als draaischijf fungeert voor de samen
werking tussen hun beweging en Trias. In die werkgroepen zijn in 
totaal 92 sterk geëngageerde vrijwilligers actief. Daarnaast zijn nog 
552 andere leden, bestuurders en personeelsleden van de partner
bewegingen op een zeer actieve manier betrokken bij activiteiten 
van of voor hun ontwikkelingsorganisatie. 
Verder deed Trias in 2012 een beroep op 71 vrijwilligers die niet 
gelinkt zijn aan de partnerbewegingen. 52 onder hen voerden ver
taalopdrachten uit. De anderen werden ingezet voor een brede 
waaier aan opdrachten, gaande van administratieve taken tot de 
productie van videomateriaal en ondersteuning tijdens het jaarlijkse 
netwerkevenement van Trias. Tijdens net12 heeft Trias de 230 aan
wezige vrijwilligers uitvoerig bedankt voor hun engagement.

Donateurs
Trias kan rekenen op honderden donateurs, die stuk voor stuk van 
groot belang zijn voor de realisatie van zijn missie. In 2012 heeft 
Trias van individuele schenkers een totaal bedrag ontvangen van 
158.295,84 euro. Het hoofdstuk over het Zuiden vermeldt per regio 
een overzicht van overheden, bedrijven en organisaties die een 
bijdrage storten voor specifieke programma’s. Daarnaast zijn er ook 
donateurs die de algemene werking van Trias ondersteunen: 
11.11.11, vdk Spaarbank, Norriq, Bossuyt Winkelinrichting, kbc, 
cd&v, de partnerbewegingen van Trias, Zuiddag en de gemeenten 
Beersel, LoReninge, Ieper, Vorselaar en SintGillisWaas.

Kwaliteitszorg
Nog explicieter dan voorheen heeft Trias in 2012 de kaart van de 
kwaliteit getrokken.  In de strategienota 20132018 staat de keuze 
verankerd om kwaliteitsmanagement in alle geledingen van de 
organisatie tot uitvoering te brengen, met het efqmmodel als 
referentiekader. Een concreet gevolg van deze keuze is de oprich
ting van een kwaliteitsdepartement op het hoofdkantoor in Brussel. 
Dat departement zal focussen op verbeterd procesmanagement, 
risicoevaluatie en interne audits, kennisbeheer en datamanage
ment,  en interne communicatieprocessen.  

Trias profileert zich als lerende organisatie: we nemen beslissingen 
op basis van feiten en cijfers, analyseren successen en mislukkingen, 
en sturen onze programma’s bij waar nodig. Op de werkvloer is het 
Planning, Learning and Accountability Trias System (plats) de 
motor achter deze filosofie. Een verbeterde versie van plats zal 
meer dan vroeger toelaten op een gestandaardiseerde manier – 
over regio’s, landen en departementen heen – de vooruitgang en 
resultaten op te volgen. En dit zowel voor onze kernprocessen in 
het Zuiden, als voor onze ondersteunende processen van financieel 
management, fondsenwerving, communicatie, kwaliteitszorg,  
personeelsbeleid en programmaaansturing op het hoofdkantoor.

Lidmaatschappen
•	 Trias is erkend als agriagentschap van AgriCord. 
•	 Trias is lid van 11.11.11 en ngofederatie, respectievelijk de koepel 

en de sectorfederatie van de nietgouvernementele organisaties. 
•	 Trias is lid van de vef, de Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving. 
•	 Trias is deelnemer aan Donorinfo, een site voor wie giften een 

bestemming wil geven.
•	 Trias is lid van de coalitie ‘2015 De Tijd Loopt’ , de coalitie die de 

Millenniumdoelstellingen als voorwerp heeft. 
•	 Trias is één van de stichtende leden van het Wereldmediahuis,  

de uitgever van MO*magazine.
•	 Trias is lid van de Social Performance Taskforce. 
•	 Trias is lid van het Europees Microfinance Platform.
•	 Trias is lid van Kauri, een Belgisch duurzaamheidsnetwerk.
•	 Trias is lid van de Coalitie tegen Honger, een samenwerkingsver

band van een 20tal ngo’s actief rond de voedsel en 
landbouwproblematiek.

•	 Trias is lid van de alliantie AgriCongo, een samenwerkings
verband dat bouwt aan de versterking van de familiale landbouw 
in Congo.

•	 Trias is stichtend lid van Ondernemers voor Ondernemers,  
een samenwerkingsverband tussen ngo’s en bedrijven.

•	 Trias is lid van Procura vzw, een kenniscentrum voor de non
profit en sociale economie.

•	 Trias is lid van Sociare, de sociaal
culturele werkgeversfederatie.

•	 Trias is lid van efqm, een platform 
dat organisaties in staat stelt hun 
kwaliteitsbeheer te verbeteren.
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Kernthema’s

Krachtdadige ledenorganisaties zijn voor Trias 
een noodzakelijke voorwaarde voor de economi
sche en sociale ontwikkeling van ondernemende 
mensen. De strategienota 20132018 plaatst de versterking 
van boerenorganisaties en ondernemersverenigingen cen
traal in de werking van Trias. 

Voorbeeld: Kamer van koophandel 
countert corrupte ambtenaren
De aanleg van een verharde weg heeft het stadje Babati in het 
noorden van Tanzania wakker geschud. Er ontstond een bruisend 
zakencentrum. Daar kwamen niet alleen kleine ondernemers maar 
ook corrupte ambtenaren op af. Ze stapten de lokale winkeltjes 
binnen, vroegen een overdreven hoog bedrag aan belastingen en 
lieten zich vervolgens gewillig omkopen. Ze gingen zo ver dat ze 
aan een onderneemster een belastingverlaging aanboden in ruil 
voor seks. De vrouw raapte haar moed bijeen en klopte met haar 
verhaal aan bij de kamer van koophandel, een partner van Trias.  
De ondernemersvereniging bundelde de vele incidenten in een 
lijvig dossier, dat uiteindelijk bij de centrale administratie in Dar Es 

Trias startte in 2011 met de versterking van de kamer van koophandel. 
Aanvankelijk was het een zwakke ledenorganisatie, maar er was ontegen-
sprekelijk groeipotentieel aanwezig. De voorbije twee jaar is het ledenaantal 
van de kamer fors gestegen.

Kernthema’s
Salaam belandde. De corrupte ambtenaren werden prompt ontsla
gen. Zoiets was nooit eerder gebeurd in het noorden van Tanzania. 
Meer dan ooit beseffen de kleine ondernemers wat ze als groep 
kunnen bereiken.

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 Trias versterkt 44 ledenorganisaties in twaalf landen en werkt 

met verschillende partners die rechtstreeks diensten leveren aan 
deze ledenorganisaties of hun leden.

•	 De boerenorganisatie Ampro in Honduras heeft 34 nieuwe basis
groepen opgericht en verstevigt zo haar lokale basis.

•	 In Oeganda treedt een sterk multiplicatoreffect op: drie boeren
organisaties hebben 145 boerenleiders opgeleid. Zij staan aan het 
roer van 1.200 lokale boerengroepen, met in totaal 18.000 leden.

•	 In Tanzania werden 406 productiegroepen ondersteund. Het 
ledenaantal van MviwataManyara steeg spectaculair, van 3.924 
naar 9.025 familiale boeren.

•	 Zes ledenorganisaties in Ecuador en negentig basisorganisaties 
in Congo ontwikkelden een eigen businessplan.

Microfinanciering

Vaak hebben ondernemende mensen in het 
Zuiden geen toegang tot betaalbare kredieten. 
Daarom werkt Trias samen met lokale aanbieders 
van microfinanciering. Deze partners kennen de reële 
behoeften van lokale ondernemers, waardoor ze producten 
op maat kunnen ontwikkelen.

Voorbeeld: Kwaliteitsinjectie voor 
kredietcoöperaties in Ecuador
Chimborazo is de armste provincie van Ecuador. In deze regio 
werkt Trias aan productieketens van aardappelen, zuivel en cavia
vlees. Om de economie naar een hoger niveau te tillen, zijn ook 
centen nodig. Daarom zet Trias zijn schouders onder Refich, een 
dienstenleverancier die kredietcoöperaties en lokale kassen over
koepelt. De financiële organisaties die bij Refich aangesloten zijn, 
bevinden zich stuk voor stuk op strategische locaties voor de eco
nomische ontwikkeling van Chimborazo. Refich stimuleert hun 

Bewegingsopbouw
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Kernthema’s

onderlinge samenwerking en bewaakt hun kwaliteitsbeleid. De 
voordelen zijn divers: gaande van kostenbesparingen dankzij 
schaalvoordelen tot de ontwikkeling van betere diensten op maat 
van de 100.000 kansarme boeren en ondernemers die klant zijn bij 
de leden van Refich.

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 Meer dan een half miljoen boeren en kleine ondernemers 

werden wereldwijd bereikt met essentiële spaar, krediet en 
verzekeringsproducten.

•	 Gemiddeld is de operationele duurzaamheid van partners die 
microfinanciering verstrekken toegenomen tot 120 procent. Het 
gemiddelde krediet bedraagt ongeveer 500 euro.

•	 In Ghana hebben 109 kwekers van parelhoenders een lening 
gekregen om hun activiteit uit te bouwen, waardoor ze de 
levensstandaard van hun gezinnen kunnen verhogen.

•	 Congolese partners van Trias zijn er met een campagne in 
geslaagd om het volume van hun spaargelden met 41 procent te 
verhogen. Spaarproducten maken ondernemers minder afhan
kelijk van leningen.

•	 Dankzij een tweejaarlijkse financiële monitoring heeft Trias een 
continu zicht op de voortgang en eventuele knelpunten bij de 
partners. Zo raken problemen tijdig opgelost. 

‘De versterking van het middenveld is in ontwikkelingslanden van groot belang om de 
economische ontwikkeling op gang te brengen. Als Trias erin slaagt om op duurzame wijze 
ledenorganisaties in de steigers te zetten, dan geven we zelfstandige ondernemers kansen. En we 
mogen ons niet blindstaren op succesverhalen. Het is een kerntaak van Trias om voortdurend de 
onderkant van de samenleving te bewaken.’ (Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van unizo)

Trias versterkt in Chimborazo een federatie van boerengemeenschappen die 
toeristische pakketten ontwikkelt. Deze organisatie heeft een eigen kas 
opgericht, die intussen lid is geworden van Refich. Zo zorgt Trias ervoor dat 
de economische puzzel netjes in elkaar valt.

Markttoegang

Trias ondersteunt ledenorganisaties bij de uit
bouw van verticale productieketens. We zorgen 
ervoor dat onze partners de lokale marktbehoef
ten ontdekken, allianties sluiten met andere marktspelers, 
hun oogst opslaan en een continue aanvoer verzorgen van 
kwaliteitsproducten.

Voorbeeld: Ghanese ajuinboeren 
halen mosterd in Niger
In maart 2012 maakten vijftien ajuintelers uit het noorden van Ghana 
een rondreis bij hun collega’s in Niger. Ze ontdekten dat het productie
rendement er twee tot drie keer hoger ligt. Bovendien beschikken de 
boeren in Niger over opslagplaatsen en hebben ze zich georgani
seerd in een sterke boerenorganisatie. Daardoor kunnen de boeren 
makkelijker onderhandelen met handelaars en kredieten voor zaad 
en kunstmest losweken bij de banken. Eenmaal terug in Ghana 
hebben de ajuintelers hun ervaringen gedeeld met de collega’s. 
Sindsdien werden twee boerengroepen opgericht die reeds pogin

In het noorden van Ghana zijn er plattelandsgebieden waar negen op de 
tien in armoede leeft. De meeste mensen zijn er aangewezen op landbouw. 
In twee districten krijgen een tweeduizendtal ajuintelers technische  
assistentie van Trias.
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‘De ervaring leert dat voor ontwikkeling niet één wondermiddel bestaat. Een verstandige mix  
van strategieën is noodzakelijk. Op overtuigende wijze kiest Trias voor steun aan kleine 
ondernemers. Trias en zijn partners versterken netwerken van mensen met ondernemingszin 
in het Zuiden, maar ook hier. Zo vormen ze een belangrijke schakel binnen 11.11.11, de koepel 
van de Vlaamse NoordZuidbeweging.’ (Jos Geysels, voorzitter van 11.11.11)

gen ondernomen hebben om een sterker front te vormen tegen de 
handelaars. Op hun percelen hebben de boeren een nieuwe variëteit 
uit Niger geïntroduceerd, waardoor het productievolume verdubbeld 
is. En om een hogere prijs te bekomen voor hun ajuinen, zijn veel 
producenten gestart met de bouw van eenvoudige opslagplaatsen.

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 In de marge van het Braziliaanse overheidsprogramma voor 

schoolmaaltijden is de totale waarde van afgesloten contracten 
door familiale boeren gestegen van 240.000 euro in 2010 naar 
2,3 miljoen euro in 2012.

•	 De kleine ondernemers die in de Filipijnen steun krijgen van 
onze partner adf hebben de verkoop van hun ambachtelijke 
producten zien stijgen van 63.100 naar 113.200 euro.

•	 560 Oegandese boerengroepen hebben in 2012 een verkoop
overeenkomst afgesloten met een opkoper. Dit is een verdubbe
ling in vergelijking met 2011.

•	 In Guinee verzamelt Trias samen met zijn partners marktinfor
matie. Op basis daarvan werden in 2012 veertien nieuwe afzet
markten geïdentificeerd voor familiale boeren en kleine 
ondernemers.

Duurzame ontwikkeling

Ontwikkeling is pas duurzaam als economische 
vooruitgang hand in hand gaat met sociale  
inclusie en een minimale ecologische impact. 
Trias waakt over de participatie van jongeren en vrouwen 
in ledenorganisaties. Deze verenigingen worden ook 
gebruikt als hefboom voor de aanvaarding en toepassing 
van milieuvriendelijke praktijken. 

Voorbeeld: Strijd om vrouwen
rechten begint pas in Purulha
In 2004 waren de vrouwen in Purulha in de wolken. Voor het eerst 
in de geschiedenis van dit dorpje in het noorden van Guatemala 
belandde een vrouw in de gemeenteraad. Met de steun van Trias 
mondde deze gebeurtenis uit in een reeks vrouwvriendelijke pro
jecten. Er zou een opleidingscentrum komen voor vrouwen en voor 

weduwes werden huizen gebouwd. Vrouwen die het slachtoffer 
werden van huishoudelijk geweld kregen de nodige begeleiding… 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2011 sloegen veel illusies aan 
diggelen. Het nieuwe bestuur schrapte goedgekeurde budgetten, 
waardoor bijvoorbeeld het opleidingscentrum voor vrouwen in de 
steigers bleef staan. Meer nog, wie dezer dagen actief ijvert voor 
meer vrouwenrechten in Purulha wordt geïntimideerd door de 
lokale autoriteiten. De weg naar gelijke basisrechten is helaas niet 
altijd een lineair proces. Maar wedden dat de vrouwen in Purulha 
hun strijd niet opgeven?

Purulha is één van de acht gemeenten in het departement Baja Verapaz. 
De inheemse indianenbevolking is hier in de meerderheid. Zoals de traditie 
het wil, hebben de mannen het voor het zeggen. Trias helpt er jongeren en 
vrouwen opkomen voor hun rechten.

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 38 procent van de bestuurders bij de Tanzaniaanse boerenorgani

satie Mviwamo is een vrouw, terwijl de nationale koepel slechts 
een quorum van 30 procent voorschrijft. Naar Masaainormen is 
dit opmerkelijk.

•	 De Ecuadoraanse aardappeltelers van Conpapa reduceren hun 
milieuimpact door waterzuivering, een goede afvalsortering en 
recyclage, de toepassing van organische bemesting en een mini
maal gebruik van toxische chemicaliën.

•	 Insol, een dienstverlenende partner van Trias in de Filipijnen, 
heeft specifieke aandacht voor vrouwen. Bijna acht op de tien 
ondernemende mensen die begeleid worden, is een vrouw. Die 
meerderheid weerspiegelt zich ook in de nationale raad van 
Insol.

•	 Het personeel op het Ghanese regiokantoor van Trias heeft een 
opleiding gekregen om in het programma een sterkere focus te 
kunnen leggen op vrouwelijk ondernemerschap.



Zuiden
Trias heeft 9 overzeese regio- en landen- 
kantoren. Zij sturen programma’s aan  
in 12 landen: Brazilië, Congo, Ecuador,  
El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinee,  
Honduras, Oeganda, Peru, Tanzania en de  
Filipijnen. Via de samenwerking met 94 lokale  
partnerorganisaties ondersteunt Trias in deze 
landen meer dan één miljoen ondernemende 
mensen. Het totale budget voor de programma’s  
in het Zuiden bedraagt 8.966.626,83 euro.
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Peru
Programma
Apurímac is een godvergeten departement in de 
buik van het Andesgebergte. 70 procent van de 
bevolking leeft er in armoede of extreme armoede. 
Om te overleven, is de indianenbevolking in dit 
onherbergzame gebied vooral aangewezen op 
akkerbouw of extensieve veehouderij. Hoewel de 
overheid inspanningen levert om agroindustriële 
activiteiten te stimuleren, blijven veel boerengezin
nen verstoken van kansen om hun levensstandaard 
op te krikken. 
Hun oogst dient in de eerste plaats voor zelfvoor
ziening, maar ondernemende boeren en boerinnen 
slagen er ook in om een deel van hun productie te 
verkopen op lokale markten. Om die verkoop een 
stuk rendabeler te maken, werkt Trias aan de uit
bouw van productieketens voor cavia’s, inheemse 
aardappelen en gemeenschapstoerisme. 

Partners
DIENSTVERLENERS
Centro Adea biedt een brede waaier aan diensten 
aan voor kleine ondernemers en familiale boeren, 
met specifi eke aandacht voor vrouwen. 
Capac is een netwerk van boeren en ontwikkelings
organisaties dat zich toelegt op het verbeteren van 
de marktvoorwaarden voor kleine boeren, voorna
melijk inheemse aardappeltelers. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 3 startende boerenorganisaties hebben een 

bedrijfsplan opgesteld.  Aceprocuy (caviakweek), 
Coopagros (aardappelteelt) en Coosetur 
(gemeenschapstoerisme) beschikken voortaan 
over rechtspersoonlijkheid en statuten.

•	 De productiviteit bij de leden van deze boerenor
ganisaties is in 2012 gestegen met 18 procent.

•	 Een rondetafel met alle partners garandeert een 
betere ketenaanpak voor inheemse 
aardappelvariëteiten.

Regio 
Andes
Het regionaal kantoor voor het 
Andesgebied bevindt zich in 
Ecuador. Van hieruit worden ook 
de programma’s in Peru 
aangestuurd.

 ■ CONTACT

Regiodirecteur: Lieve Van Elsen
Argentinos 3882 
y Carlos Zambrano
Riobamba
Ecuador
Tel 00593(0)3 2968 211

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

 2008 105.094
 2009 109.462
 2010 197.432
 2011 222.784
 2012 258.534

 ■ UITGAVEN (euro)

 2008 630.944
 2009 824.484
 2010 764.299
 2011 732.473
 2012 613.444

 ■ FINANCIERS

DirectoraatGeneraal Ontwikke
ling, Rabobank Foundation, 
Agriterra, Belgapom*, Breydel*, 
brs, de provincie OostVlaande
ren, Viafonds*, de gemeente 
Londerzeel, de gemeente Puurs 
en de gemeente Kapelleopden
Bos.

* De ondersteuning van deze 
organisaties loopt via Onder
nemers voor Ondernemers

‘Lokale besturen hebben ook een globale visie: voor ons is internationale 
solidariteit het cement van een harmonieuze wereldgemeenschap. 
Daarom steunt Londerzeel samen met Trias kansarme ondernemers in 
enkele boerengemeenschappen van Peru. Economische groei begint immers 
bij de ondernemingszin van lokale mensen. Door hun coöperaties te 
ondersteunen, leggen we de kiem voor duurzame ontwikkeling.’ 
(Jozef De Borger, burgemeester van Londerzeel)  
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CHILE
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Chimborazo
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‘Sinds het Internationaal Jaar van de Aardappel in 2008 begrijpt iedereen dat deze eenvoudige 
knol het welzijn en de welvaart in een gemeenschap kan doen toenemen. Daarom heeft 
Belgapom, de federatie van Belgische aardappelhandelaars en verwerkers, zijn schouders gezet 
onder de versterking van Conpapa. Samen met Trias helpen we de Ecuadoraanse telers bij de 
teelt, bewaring en verkoop van hun aardappelen.’ (Romain Cools, algemeen secretaris van Belgapom)

Ecuador
Programma
In Ecuador steunt Trias ondernemende plattelands
bewoners in Chimborazo, een provincie in de cen
trale hooglanden met alarmerende armoedecijfers. 
In de armste gemeenschappen slaagt negentig 
procent van de inwoners er niet in om te voorzien in 
de basisbehoeften. 
De focus van het programma ligt op de duurzame 
uitbouw van productieketens voor aardappelen, 
zuivelproducten en cavia’s. Trias ondersteunt ook 
kwetsbare boerengemeenschappen die samen een 
toeristisch aanbod uitwerken. De producenten 
binnen de diverse ketens zijn er de voorbije jaren in 
geslaagd om zich te verenigen in autonome 
ledenorganisaties. 
Hun ketenbenadering heeft een positieve impact op 
zowel de productieomstandigheden van de leden 
als de commercialisering van hun producten. Het 
directe gevolg is een verhoging van het gemiddelde 
gezinsinkomen voor de boerenbevolking. 

Partners 
LEDENORGANISATIES
Colach is een provinciale ledenorganisatie die de 
belangen verdedigt van melkveehouders en 
kaasmakerijen. 
Conpapa is een ledenorganisatie die de aardappel
teelt professionaliseert. Gaande van kwaliteitsbewa
king voor pootgoed tot productieverhoging en een 
betere commercialisering.
Cordtuch is een gemeenschapsorganisatie die fami
liale boeren kansen biedt om hun inkomsten te 
diversifiëren richting plattelandstoerisme.
Señor Cuy verenigt caviakwekers, hoofdzakelijk 
vrouwen. De focus ligt op productieverhoging, 
innovatieve vleesverwerking en commercialisering.  
Refich is actief op het vlak van microkrediet. Het is 
een netwerk van coöperaties en rurale kassen, die 
financiële diensten aanbieden aan familiale boeren 
en kleinschalige ondernemers. 

DIENSTVERLENERS
BioRecolte is een lokale ontwikkelingsorganisatie 
die in 2012 meegewerkt heeft aan de uitbouw van 

een ledenorganisatie van boeren die de veelzijdige 
guarangoboom aanplanten.
Fundación Marco doet aan financiële bemiddeling 
ten voordele van de boerenorganisaties in de ver
schillende productieketens. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 De ledenorganisaties die Trias in Ecuador onder

steunt, hebben in 2012 een belangrijke stap gezet 
naar financiële autonomie. Dit is het gevolg van 
stijgende verkoopcijfers. De sterkste vooruitgang 
wordt geboekt door Señor Cuy (+80%), Conpapa 
(+71%), Cordtuch (+57%) en Refich (+53%). 

•	 Gemiddeld hebben de ledenorganisaties in 2012 
hun productiviteit met 30 procent verhoogd. Elke 
geïnvesteerde dollar levert een doorsnee lid een 
netto rendement op van 99 dollarcent. 

•	 Steeds meer vrouwen krijgen kansen om volwaar
dig deel te nemen aan de ledenorganisaties die 
Trias ondersteunt in Ecuador. Gemiddeld bestaat 
42 procent van hun leden uit vrouwen. Bij Señor 
Cuy loopt dat percentage op tot 86 procent.
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Brazilië
Programma
De Braziliaanse grootsteden zijn volop in bewe
ging: krottenwijken verdampen, iedereen heeft 
toegang tot elektriciteit, alles is er te koop. Maar 
schijn bedriegt, want meer dan 16 miljoen Brazilia
nen leven nog altijd in extreme armoede. Vooral op 
het platteland is de toestand zorgwekkend. Met het 
coöperatief gedachtegoed als wapen plaatst Trias 
arme boerengezinnen centraal in de 
armoedebestrijding.
Via Unicafes ondersteunt Trias tientallen zuivel, 
spaar en verkoopcoöperaties van familiale boeren 
in de zuidelijke deelstaat Paraná. Een andere ont
wikkelingspoot zijn de spaar en kredietcoöperaties 
van Cresol Baser. De voorbije 15 jaar heeft dit net
werk ervoor gezorgd dat vele tienduizenden kans
arme boerengezinnen hun eerste spaarrekening 
konden openen en krediet kregen voor de aanschaf 
van zaaigoed, vee of machines. Samen met Trias zet 
Cresol haar expertise in ter versterking van zwak
kere kredietcoöperaties in de noordelijker gelegen 
deelstaten Minas Gerais, Espírito Santo, Goias, 
Rondônia en São Paulo.

Partners 
LEDENORGANISATIES
Unicafes Paraná groepeert 145 boerencoöperaties 
die samen ongeveer 80.000 leden tellen. De orga
nisatie stimuleert economische initiatieven om de 
positie van familiale boeren te versterken.
Cresol Baser is een koepelorganisatie van spaar en 
kredietcoöperaties. Het is een vereniging van en 
voor familiale boeren. Streefdoel is de duurzame 
ontwikkeling van hun bedrijven.

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 In Brazilië krijgen steeds meer familiale boeren 

toegang tot het overheidsprogramma voor 
schoolmaaltijden. De totale waarde van de over
eenkomsten steeg van 240.000 euro in 2010 naar 
2,3 miljoen euro in 2012.

•	 Onder het voorzitterschap van Cresol kreeg de 
confederatie Confesol een erkenning op federaal 
niveau. Daardoor kunnen kredietcoöperaties voor 
familiale boeren beter bemiddelen met de over
heid. Bovendien dalen de kosten voor bepaalde 
fi nanciële diensten van de Banco do Brasil. 

•	 In Paraná hebben Unicafes en Cresol drie projec
ten rond gender goedgekeurd. Met kvlv wisse
len deze partners van Trias ervaringen uit over de 
ontplooiing van plattelandsvrouwen.

 ■ CONTACT

Landendirecteur: Jaap van Doorn 
Rua Moyses Marcondes, 848
Juvevé  Curitiba
cep 8.05.30320 Paraná
Brazilië
Tel 00 55 41 3095 4317

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

 2008 192.000
 2009 250.000
 2010 255.970
 2011 425.250
 2012 413.141

 ■ UITGAVEN (euro)

 2008 359.705
 2009 683.939
 2010 535.808
 2011 748.100
 2012 562.582

 ■ FINANCIERS

DirectoraatGeneraal Ontwikke
ling, Agriterra, brs en Special 
Fruit*

* De ondersteuning van deze 
organisatie loopt via Onder
nemers voor Ondernemers

‘Ik herinner me dat Trias al in de jaren tachtig opkwam voor de familiale 
landbouw in Brazilië. Toen gingen we nog gebukt onder de militaire 
dictatuur. Het zijn organisaties zoals Trias die geholpen hebben om ons 
maatschappelijk weefsel te herstellen. Met een roterend fonds werd het succes
volle kredietsysteem van Cresol gelanceerd. Daarna heeft Trias nog de 
uitbouw van productiecoöperaties ondersteund.’ (Assis do Couto, parlementslid in Brazilië)
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El Salvador

Programma
De kleinschalige ondernemers in El Salvador 
kampen met een gebrekkige toegang tot werkkapi
taal en productiemiddelen. Door een gebrek aan 
technische kennis beconcurreren kleine onder
nemers elkaar met basisproducten die massaal 
geïmporteerd worden uit lagelonenlanden.
Trias focust in El Salvador op de versterking van het 
ondernemersweefsel. Dat gebeurt door de onder
steuning van twee ledenorganisaties in de regio 
van Los Nonualcos, één van de armere streken in 
El Salvador. Een bijzonder aandachtspunt zijn de 
ontplooiingskansen voor ondernemende vrouwen 
en jongeren.

Partners 
LEDENORGANISATIES
Cca is een koepelorganisatie van negen boeren
coöperaties die zorgt voor een betere toegang tot 
zaden en meststoffen, betere afzetmarkten voor 
basisgranen en vorming. 

Red Unión de Mujeres is een netwerk van elf pro
ductiegroepen voor ondernemende vrouwen. Het 
levert diensten op het vlak van technische vorming, 
bedrijfsontwikkeling en commercialisering. 

DIENSTVERLENERS
Fademype levert diensten aan kleinschalige hande
laars en producenten. Zij krijgen toegang tot 
microkredieten, technische training, boekhoudkun
dige diensten en begeleiding bij de oprichting van 
sectorale groepsverbanden.
 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012   
•	 Fademype en Red Unión de Mujeres leerden 

503 vrouwen en 396 mannen onderhandelen met 
de overheid en andere stakeholders zodat ze een 
actieve rol kunnen vertolken in de lokale 
economie. 

•	 24 directie en beheersleden van zowel Trias als 
de Triaspartners kregen een opleiding in lokale 
economische ontwikkeling, met als bijzonder 
aandachtspunt de participatie van vrouwelijke en 
jonge ondernemers.

•	 De partners van Trias hebben 26 handelscontracten 
gesloten voor de afzet van hun productie. 
Elf werden onderhandeld door vrouwen, twee 
door jongeren.

Het regionaal kantoor voor 
CentraalAmerika bevindt zich in 
El Salvador. Van hieruit worden 
ook de programma’s in Guate
mala en Honduras aangestuurd. 

 ■ CONTACT

Regiodirecteur: Astrid Vreys
Avenida II, 29
Lomas de San Francisco
San Salvador
El Salvador
Tel 00503 785 196 85

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

 2008 9.500
 2009 9.627
 2010 10.366
 2011 15.556
 2012 19.596

 ■ UITGAVEN (euro)

 2008 1.488.234
 2009 1.697.586
 2010 1.112.052
 2011 1.257.398
 2012 927.392

 ■ FINANCIERS

DirectoraatGeneraal Ontwikke
ling, lrm*, Punch Powertrain*, 
vstc*, Connect Systems*, de 
stad Leuven, de provincie West
Vlaanderen, Agriterra en brs

* De ondersteuning van deze 
organisaties loopt via Onder
nemers voor Ondernemers

‘De kracht van innovatie stuwt Punch Powertrain naar duurzame 
bedrijfsgroei. Als organisatie willen we mensen kansen geven om zich te 
ontwikkelen. Dit principe vertalen we niet enkel binnen onze eigen muren, 
maar ook in ons sociaal engagement voor kansarme ondernemers in 
El Salvador. Samen met Trias reiken we deze mensen instrumenten aan om 
hun creativiteit te laten uitmonden in hogere gezinsinkomens.’ 
(Yves Frenay, Global HR Director van Punch Powertrain)

Regio 
Centraal
Amerika
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‘In Honduras blikken we na tien jaar tevreden terug op het teamwerk van brs, Trias,  
kbc en Cera met Pilarh. Wat begon als een kleine kredietinstelling is nu een professionele 
organisatie met spaardiensten en  gespecialiseerde kredieten. Met haar focus op onder
nemende jongeren bekleedt Pilarh een unieke positie.  Deze verrijkende ervaring motiveert ons 
om de komende jaren te blijven samenwerken.’ (Kurt Van den Neste, programmacoördinator microfinanciering van brs)

Honduras

Programma
Ondanks de macroeconomische groei daalt de 
koopkracht van de doorsnee Hondurees, waardoor 
de voedselzekerheid steeds meer in het gedrang 
komt. Dat is vooral het geval in het westen van 
Honduras, de armste regio van het land. Daar 
ondersteunt Trias familiale boeren en kleine onder
nemers. Meer dan de helft van de lokale bevolking 
is actief in de agrarische sector. De meeste boeren 
bewerken een areaal van twee à drie hectare, nau
welijks genoeg om voedsel te produceren voor het 
eigen gezin. Om toch wat inkomsten te genereren, 
stort het merendeel zich ook op de koffieteelt.
De partners van Trias werken samen aan de verbe
tering van het ondernemersklimaat, met speciale 
aandacht voor kwetsbare groepen. Zo biedt Pilarh 
spaar en kredietproducten aan op maat van jonge
ren, terwijl Asonog vrouwengroepen versterkt. 

Partners

LEDENORGANISATIES
Ampro is een basisbeweging van kleine plattelands
ondernemers, zowel familiale boeren als kleine 
ondernemers. 

DIENSTVERLENERS
Pilarh is een ontwikkelingsorganisatie die diensten 
voor kleinschalige ondernemers levert. Het aanbod 
varieert van organisatieversterking tot spaar en 
kredietproducten, ook voor jongeren. 
Adelsar verleent via opleidingen technische en 
administratieve ondersteuning aan kleine onder
nemers, met speciale aandacht voor jongeren. 
Asonog is een netwerk van ontwikkelingsorganisa
ties, dat ijvert voor politieke inspraak en 
burgerparticipatie. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 Het aantal gebruikers van microkredieten op het 

platteland steeg van 4.667 naar 8.639 onder
nemende mensen. 

•	 Adelsar heeft 257 vrouwen en jongeren getraind 
in commerciële vaardigheden. 

•	 In totaal hebben 99 nieuwe groepen van onder
nemende mensen zich aangesloten bij de 
 partners van Trias. Deze nieuwe groepen ver
tegenwoordigen 764 mannen, 740 vrouwen en 
488 jongeren.
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‘Agriterra traint georganiseerde boeren, ook in het verre zuiden van China.  
De methode die we daarbij toepassen, hebben we gedistilleerd uit onze nauwe 
samenwerking met Trias, onze Vlaamse zusterorganisatie. De wederzijdse 
banden worden steeds inniger: onze wegen kruisen elkaar nu al in meer dan 
tien landen, verspreid over drie continenten. Samen kunnen we grootse zaken 
bereiken.’ (Kees Blokland, directeur van Agriterra)

Guatemala
Programma
Het interventiegebied van Trias bevindt zich in het 
departement Alta Verapaz, waar de Mayabevolking 
ruimschoots in de meerderheid is. De inheemse 
boeren proberen er te overleven met de teelt van 
basisvoedsel als maïs en bonen en cash crops als 
koffie en cardamom, één van ’s werelds oudste en 
duurste specerijen. Zowel op politiek als econo
misch vlak wordt deze bevolkingsgroep nog altijd 
niet voor volwaardig aanzien. 
Het programma van Trias versterkt ledenorganisa
ties, zodat kleinschalige producenten weerstand 
kunnen bieden aan de negatieve keerzijden van de 
globalisering. Ook de inbedding van deze ledenor
ganisaties in lokale projecten die de economische 
ontwikkeling stimuleren, is een belangrijke pijler. 

Partners
LEDENORGANISATIES
Apodip is een basisbeweging die zich bezighoudt 
met de productie en verwerking van biologische 
koffie. Die wordt voornamelijk gecommercialiseerd 
onder fairtradelabel. 

Acdij versterkt als basisbeweging haar leden, voor
namelijk vrouwen. De belangrijkste activiteiten zijn 
het ambachtelijk weven en de  biologische 
landbouwproductie.

DIENSTVERLENERS
Adp is een ontwikkelingsorganisatie die aan klein
schalige ondernemers diensten levert op het vlak 
van bedrijfsontwikkeling. Een ander speerpunt is de 
deelname van de bevolking in lokale besturen. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 Adp heeft in 2012 ruim 23.000 euro geïnvesteerd 

in de teelt van cardamom.

•	 41 groepen met in totaal 167 ondernemende 
mensen zijn beter in staat om hun rol in het 
maatschappelijk middenveld te vertolken. 

•	 790 ondernemende mensen kregen een oplei
ding van bedrijfsvoorlichters, waarvan 264 vrou
wen en 217 jongeren. 
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 ■ CONTACT

Landendirecteur: Jos Van Mierlo
445 Salvias, hauteur 8ième Rue 
Quartier résidentiel 
Commune de Limete
Kinshasa
Congo
Tel 00243 81 767 61 83 

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

 2008 13.036
 2009 13.128
 2010 18.057
 2011 44.252
 2012 45.378

 ■ UITGAVEN (euro)

 2008 1.185.052
 2009 1.830.398
 2010 1.336.293
 2011 1.797.952
 2012 2.199.081

 ■ FINANCIERS

DirectoraatGeneraal Ontwikke
ling, Agriterra, wwf, Humanitas
De Wilg, bvlj, Viafonds*, Lotus 
Bakeries*, Belgisch Fonds voor 
Voedselzekerheid, de gemeente 
Riemst, de gemeente Sint
KatelijneWaver, de gemeente 
Edegem en de gemeente 
Destelbergen.

* De ondersteuning van deze 
organisaties loopt via Onder
nemers voor Ondernemers

‘De chocolade lekkernijen van Italo Suisse zijn luxeproducten. Onze cacao 
komt grotendeels uit Afrika, een continent waar men het niet zo breed heeft. 
Onze missie ‘Creating Magic Moments’ willen we niet alleen vertaald zien 
in het geluk van de consument,  maar ook in een zorgeloze toekomst voor de 
vaak arme cacaotelers. Daarom bieden we samen met Trias structurele 
steun aan honderden telers in Congo.’ (Pieter Libeert, ceo van Italo Suisse)

Congo
Programma
De interventiezones van Trias bevinden zich in het 
westen van Congo: de stadsrand van Kinshasa, Maï 
Ndombe en BasFleuve. In Noord en ZuidKivu, 
twee regio’s in het oosten van het land, ondersteunt 
Trias nu ook verscheidene boerenorganisaties die 
partner zijn van de Nederlandse ontwikkelingsorga
nisatie Agriterra.
Bij de begeleiding van boerengroepen speelt pro
ductieverhoging een steeds grotere rol, bijvoor
beeld door ziektebestrijding. Een andere prioriteit is 
de kwaliteitsverbetering van enkele landbouwpro
ducten met hoge toegevoegde waarde: cacao, bak
bananen, palmolie en maniok. Door de verwerking 
te verbeteren van maniok – een gewas waar vooral 
vrouwen zich over ontfermen – versterkt Trias hun 
economische positie. 
Tot slot professionaliseert Trias de werking van een 
aantal jonge coöperaties die het potentieel hebben 
om duurzaam te groeien.

Partners
LEDENORGANISATIES
Repam is een boerenfederatie die meer dan vijftig 
boerengroepen in BasFleuve verenigt. Een belang
rijk strijdpunt is de teruggave van landbouwgrond 
aan familiale boeren.
Cocama is een coöperatie van honderden 
 cacaoboeren in BasFleuve. Deze organisatie 
koopt de ruwe bonen op bij haar leden en neemt 
 vervolgens de verwerking en verkoop voor haar 
rekening.
In de Kivustreek ondersteunt Trias Ucopis, Updi, 
Coocenki, Apdik, Uca-Asali, Lofepaco, Sydip en 
Fopac sk.

DIENSTVERLENERS
Voor de ontwikkeling van fi nanciële diensten werkt 
Trias samen met Coocec en Mec Idece in de zuide
lijke rand van Kinshasa. In BasFleuve is de partner 
Coocec Ceac, terwijl in Maï Ndombe Mec Idece 
Nioki ervoor zorgt dat familiale boeren toegang 
hebben tot microkrediet. 
Cep (BasFleuve) en Cadem (Maï Ndombe) zorgen 
voor technische ondersteuning bij de productie en 
verwerking van landbouwproducten. 
Mbongwana (BasFleuve) en Prefed (Maï Ndombe) 
zijn dienstverlenende ontwikkelingsorganisaties die 
op technisch en organisatorisch vlak ondersteuning 
bieden aan basisorganisaties, boerenbewegingen en 
coöperaties. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012

•	 Samen met negen andere Belgische ontwikke
lingsorganisaties en een twintigtal lokale partners 
heeft Trias in zes provincies achttien workshops 
georganiseerd voor boerenleiders. Dat initiatief 
heeft geleid tot lobbyplannen rond grondrechten 
en heeft bijgedragen aan de herziening van de 
allereerste kaderwet voor de landbouwsector. 

•	 21 lokale comités voor het wegenonderhoud 
hebben over een afstand van 232 kilometer land
bouwwegen aangelegd.

•	 86 afgevaardigden van de 43 basisgroepen van 
Repam hebben voor de eerste keer op een demo
cratische manier het nieuwe bestuur van hun 
boerenorganisatie verkozen.

REPUBLIC
of the

CONGO

REPUBLIC
of the

CONGO

ANGOLAANGOLA

ZAMBIAZAMBIA

GABONGABON

CAMEROONCAMEROON

CENTRAL AFRICAN REPUBLICCENTRAL AFRICAN REPUBLIC SUDANSUDAN

UGANDAUGANDA

RWANDARWANDA

BURUNDIBURUNDI

TANZANIATANZANIA

KinshasaKinshasa

Congo

BasCongo
Maï Ndombe

NoordKivu

Zuid
Kivu



 JaarvErSlaG TriaS 17

 Zuiden 

 ■ CONTACT

Landendirecteur: Gudrun 
Cartuyvels
#22 Matiyaga Street 
Central District Diliman
Quezon City
Manilla
Filipijnen
Tel 0063 2 926 61 63

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

2008 48.308
2009 52.386
2010 71.217
2011 93.689
2012 103.319

 ■ UITGAVEN (euro)

2008 584.316
2009 645.004
2010 639.807
2011 708.461
2012 673.326

 ■ FINANCIERS

DirectoraatGeneraal Ontwikke
ling, Agriterra, vdk, Panasonic, 
Vandersanden*, Umicore*, 
vmvm*, Mathieu Gijbels*, Spano
Spanolux*, de provincie Limburg 
en de provincie WestVlaanderen.

* De ondersteuning van deze 
organisaties loopt via Onder
nemers voor Ondernemers

‘Volgens het Canadese bureau Corporate Knights is Umicore het meest 
duurzame bedrijf ter  wereld. Dit onderzoeksresultaat danken we aan onze 
focus op propere technologie. Maar Umicore vindt het ook belangrijk om 
samen met Trias te investeren in structurele ontplooiingskansen voor kleine 
ondernemers in het Zuiden. Daarom steunen we in Manilla de uitbouw 
van een jonge ondernemersvereniging.’  (Marc Grynberg, ceo van Umicore)

Filipijnen
Programma
In de Filipijnen werkt Trias in drie interventiegebie
den: in Manilla en in de landelijke provincies Anti
que en Camarines Sur. In provinciesteden zoals San 
José (Antique) en Naga (Camerines Sur) en in de 
hoofdstad Manilla spelen kleine ondernemingen 
een sleutelrol in de bestrijding van de armoede. 
Trias steunt er ledenorganisaties die ijveren voor 
een gunstig ondernemersklimaat.
In Antique en Camarines Sur zijn veel Filipino’s 
aangewezen op landbouw. Trias versterkt er boeren
organisaties die kwaliteitsvolle diensten aanbieden. 
Daardoor slagen boeren erin hun productierende
ment te verhogen. Bovendien krijgen ze door 
samen te werken een correcte prijs voor het deel 
van hun oogst dat bestemd is voor de verkoop.

Partners

LEDENORGANISATIES
Pdci is een boerenvereniging die zich sterk gespe
cialiseerd heeft in biologische landbouw, onder 
meer van rijst en rietsuiker. 
Mncci is een ledenorganisatie van kleine en mid
delgrote ondernemers in Camarines Sur. Deze 
kamer van koophandel voorziet opleidingen op 
maat van microondernemingen. 
Ka-Entrep is een ondernemersorganisatie uit 
Manilla die 400 leden telt. 

Insol heeft zich in 2011 omgevormd van een dienst
verlenende organisatie naar een ledenvereniging 
van microondernemers. Insol opereert zowel in 
Manilla als in Antique.
Bpmpco is een coöperatie die zich in Camarines 
Sur bezighoudt met microfi nanciering.

DIENSTVERLENERS
Ashi is een microfi nancieringsbank die in Antique 
en Manilla opereert. 
Cse is een ontwikkelingsorganisatie in Manilla, die 
opleidingen in bedrijfsbeheer organiseert. 
Adf ondersteunt in Antique boeren en onderne
mers om hun kwaliteit en prijszetting te verbeteren. 
Process begeleidt in Antique kleine ledenorganisa
ties van boeren, vissers en vrouwen. 
Afon is een netwerk dat projecten voor de sociaal
economische ontwikkeling in Antique coördineert.  

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 Het aantal handwerklieden dat adf ondersteunt, 

is met 18 procent gestegen tot 1.039 mensen. 
Hun gezamenlijke omzet steeg in 2012 van 
63.300 naar 113.600 euro.

•	 Bpmco brengt voor zijn nieuwe fi nancieringspro
ducten boeren en ondernemers samen. Dat sti
muleert de uitwisseling van kennis. De organisa
tie helpt de boeren ook bij de synchronisatie van 
hun zaaikalender.

•	 Leiders van pdci hebben voor het eerst gelobbyd 
bij de wetgevende macht. Dankzij leiderschaps
training blijkt de voorzitter zelfs in staat om het 
parlement op overtuigende wijze toe te spreken. 

Camarines Sur 

Metro Manilla
Antique

Filipijnen
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  Zuiden 

 ■ CONTACT

Landendirecteur: Rex Asanga
po Box 619
Bolgatanga
Upper East Region
Ghana
Tel 00233 72 23 282

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

 2008 3.389
 2009 7.396
 2010 11.618
 2011 51.247
 2012 46.175

 ■ UITGAVEN (euro)

 2008 207.445
 2009 213.450
 2010 217.534
 2011 334.484
 2012 370.207

 ■ FINANCIERS

Directoraat Generaal Ontwikke
ling, Felixfonds, Agriterra, brs en 
Cordaid.

‘Trias en Felixfonds werken al vele jaren samen in het noorden van Ghana. 
Vorig jaar heb ik tijdens een terreinbezoek onder begeleiding van Trias de 
resultaten kunnen aanschouwen. Het was hartverwarmend om zien dat 
onze steun écht helpt. Ondernemende vrouwen in savannedorpen en kwekers 
van parelhoenders leren via microkredieten investeren, produceren en sparen 
in een geest van solidariteit.’ (Paul Van den Haute van Felixfonds)

Ghana
Programma

Dankzij olievondsten behoort Ghana tot de midden
inkomenslanden. Maar de regionale verschillen zijn 
enorm. Het noorden van Ghana blijft achterop 
hinken in vergelijking met het nationale gemiddelde. 
In de drie noordelijke regio’s waar Trias werkt, 
schommelen de armoedecijfers tussen 52 en 88 
procent, terwijl het Ghanese gemiddelde slechts 
28,5 procent bedraagt. De meerderheid van de 
bevolking overleeft op basis van landbouwactivitei
ten. Aanvullend proberen ondernemende mensen 
een inkomen te halen uit kleinhandel en handwerk. 
Buiten het landbouwseizoen emigreren veel 
mannen naar het zuiden van Ghana om op planta
ges te werken. 
Naast de versterking van plattelandsbanken werkt 
Trias sinds 2011 ook samen met ledenorganisaties 
van pluimveehouders en ajuinboeren. Het pro
gramma beoogt een duurzame verhoging van 
gezinsinkomens via een versterkte link tussen de 
ledenorganisaties en microkredietbanken. Dankzij 
de samenwerking met Trias blijken deze instellin
gen bereid om te investeren in fi nanciële producten 
op maat van kleine ondernemers en familiale 
landbouwers. 
Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgen de leden
organisaties ondersteuning van dienstverlenende 
organisaties. Zo kunnen ze hun interne werking 
versterken en kwaliteitsvolle diensten aanbieden 
aan hun leden. In 2012 kregen 118 basisgroepen van 
pluimveehouders en ajuinboeren opleidingen op 
het vlak van management en leiderschap.

Partners
LEDENORGANISATIES
Guiffa is een jonge organisatie die de kwekers, 
verwerkers en verkopers van parelhoenders ver
enigt. De meer dan duizend leden zijn georgani
seerd in basisgroepen, en groeperen zich vervol
gens op districtsniveau.

DIENSTVERLENERS
Acdep is een netwerk van lokale ontwikkelingsorga
nisaties dat werkt rond de versterking van 
boerenorganisaties.

Pas-Garu is een lokale ontwikkelingsorganisatie 
die basisgroepen van ajuinboeren ondersteunt met 
teeltvoorlichting, organisatieversterking en de aan
koop van productiemiddelen. 
Sari is een onderzoeksinstelling die ter ondersteu
ning van het Triasprogramma verbeterd zaaigoed 
voor de ajuinproductie test en promoot via 
demonstratievelden.
Northfi n is een lokale ontwikkelingsorganisatie die 
zeven plattelandsbanken in het noorden van Ghana 
ondersteunt.
Trias werkt ook rechtstreeks samen met acht plat
telandsbanken  – Bessfa, Buco, Toende, Naara, 
Bonzali, Bangmarigu, emcb en Sissala. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 In twee districten zijn nieuwe telerverenigingen 

van ajuinboeren tot stand gekomen.

•	 Vier kredietproducten voor producenten van 
parelhoenders werden ontwikkeld. Op die manier 
werd een investeringskapitaal van ruim 45.000 
euro ter beschikking gesteld van de pluimvee 
houders. 

•	 Acdep heeft in het kader van een alfabetiserings
campagne educatieve dvd’s geproduceerd, zowel 
in het Engels als in enkele lokale talen.

•	 Acdep organiseerde zeven trainingssessies over 
bedrijfs en fi nancieel management. 1.427 mannen 
en 482 vrouwen woonden de workshops bij.

•	 Vijf microkredietbanken startten met het aanbie
den van verzekeringsproducten. In 2012 bereik
ten ze hiermee 988 familiale boeren en kleine 
ondernemers.
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 Zuiden 

 ■ CONTACT

Landendirecteur: 
Willy Van Kempen
bp 50 Kindia
Guinee 
Tel 00224 30 61 16 77

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

 2008 5.052
 2009 11.100
 2010 25.600
 2011 61.370
 2012 65.427

 ■ UITGAVEN (euro)

 2008 492.472
 2009 673.215
 2010 1.697.212
 2011 1.689.865
 2012 1.057.672

 ■ FINANCIERS

DirectoraatGeneraal Ontwikke
ling, Europese Unie, Agriterra, 
gimv*, bnp Paribas Fortis*, 
Acerta*, jbc*, de provincie 
 Antwerpen en de provincie 
VlaamsBrabant.

* De ondersteuning van deze 
organisaties loopt via Onder
nemers voor Ondernemers.

Guinee
Programma

Het WestAfrikaanse land Guinee behoort tot de 
tien minst ontwikkelde landen ter wereld. Trias 
werkt er in twee provincies, Laag en HoogGuinee. 
Voor de overgrote meerderheid van de bevolking 
staat de landbouw centraal in de dagelijkse 
overlevingsstrijd.
Door de succesvolle verkoop van producten als 
karitéboter, pindakaas en honing zijn nieuwe boe
renbewegingen ontstaan die ondersteund worden 
door Trias. Ze functioneren als representatieve en 
democratische bewegingen die aansluiting zoeken 
bij lokale netwerken. 
Omdat voedselzekerheid een heikel punt blijft, zijn 
betere teelttechnieken nog altijd een aandachtspunt. 
Een andere prioriteit is microfi nanciering om boeren, 
ondernemers en hun ledenorganisaties op een duur
zame manier te laten investeren in hun toekomst. 

Partners
LEDENORGANISATIES
Fop-bg is een jonge landbouwfederatie die de 
belangen verdedigt van 52.200 familiale boeren. 

Fpaki is een ledenfederatie die de belangen verde
digt van 1.500 handwerklieden in de stad Kindia.   

DIENSTVERLENERS
Cafodec is een instelling die in de interventiezone 
van Trias 35 coöperatieve krediet en spaarkassen 
voor kleine ondernemers ondersteunt.
Rgta-di promoot bij familiale landbouwers de 
ossentractie als hefboom voor duurzame landbouw. 
Aguidep werkt opleidingen op maat uit voor onder
nemers die zich willen bekwamen in bedrijfsbeheer. 
Atc begeleidt familiale boeren en boerinnen bij de 
verwerking en commercialisering van landbouwpro
ducten, voornamelijk karitéboter, rijst en pinda’s. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012

•	 Atc heeft leiderschapstrainingen georganiseerd 
voor 134 boerenleiders. 

•	 4.912 leden, van wie de helft vrouwen, hebben 
deelgenomen aan de bijeenkomsten van de ver
enigingen en coöperaties die gesteund worden 
door fop-bg. 

•	 64 opslagplaatsen voor landbouwproducten 
werden hersteld en evenveel beheerscomités 
hebben steun gekregen om deze opslagplaatsen 
effi ciënt te beheren.

‘Als dienstverlener aan duizenden ondernemingen en zelfstandigen weet 
Acerta maar al te goed wat het belang is van een goed draaiende economie 
voor de welvaartscreatie van een land en haar bevolking. Omdat we zelf 
sterk geloven in de kracht van mensen ondersteunen we dan ook graag 
Aguidep, een Guinese partner van Trias die jong ondernemerschap met 
opleidingsprogramma’s stimuleert.’ 
(Eddy Verhelst, hr business partner van Acerta)
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  Zuiden 

 ■ CONTACT

Landendirecteur: Paul Allertz
po Box 5617
Kampala
Oeganda
Tel 00256 41 42 66 371

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

2008 18.255
2009 26.310
2010 14.791
2011 21.396
2012 35.395

 ■ UITGAVEN (euro)

2008 724.297
2009 1.062.572
2010 1.145.669
2011 991.398
2012 930.904

 ■ FINANCIERS

Directoraat Generaal Ontwikke
ling, Belgisch Fonds voor 
 Voedselzekerheid, Tullow Oil, 
Agriterra, vliruos, brs, Rabo
bank Foundation, de provincie 
 Limburg en de provincie Vlaams
Brabant

Oeganda
Programma
De interventiegebieden van Trias bevinden zich in 
het westen en het zuidwesten van Oeganda. In 
deze regio’s puurt driekwart van de bevolking haar 
 inkomen uit kleinschalige landbouw. De boeren 
 genieten er van twee regenseizoenen per jaar en de 
bodemvruchtbaarheid varieert van redelijk tot zeer 
goed. Het gemiddelde landbouwbedrijf is echter 
niet groter dan twee hectare. De meeste boeren 
verdienen niet meer dan tien euro per maand en 
meer dan de helft van de vrouwen is analfabeet.
In de verschillende zones waar Trias actief is, zijn de 
programma’s erg gelijklopend. Centraal staat tel
kens de versterking van een boerenorganisatie en 
een plattelandsbank. De toegepaste methodiek is 
van participatieve aard: adviseurs van de boeren
organisaties begeleiden lokale basisgroepen op het 
vlak van productie en vermarkting. Zo proberen ze 
rendabele ketens op te starten voor de teelt van 
bijvoorbeeld bonen, maïs en bananen. De platte
landsbanken ondersteunen de ontwikkeling van 
deze productieketens. Op maat van elke keten 
worden specifi eke kredietproducten aangeboden 
aan de plaatselijke boeren.

Ten oosten van het Albertmeer werkt Trias samen 
met de oliemaatschappij Tullow Oil. Dit bedrijf 
steunt in het district Buliisa landbouwprogramma’s 
die volledig gelijklopend zijn aan de werking van 
Trias in de naburige districten Hoima en Masindi.

Partners
LEDENORGANISATIES
Hodfa is een boerenorganisatie in het westen van 
Oeganda. De beweging versterkt de zelfstandigheid 
van arme boeren via diverse opleidingen en 
trainingen. 
Mbafi da is een snel groeiende boerenorganisatie in 
het zuidwesten van Oeganda. De beweging profes
sionaliseert landbouwbedrijven en versterkt 
productieketens.
Madfa is een boerenorganisatie die zich toelegt op 
belangenverdediging en de verhoging van de land
bouwproductie in Masindi, een regio in het westen 
van Oeganda. 
Kidfa en Ludfa zijn partners die Trias samen met 
Agriterra ondersteunt. Beide boerenorganisaties 
mikken op een verhoging van de landbouwproduc
tie en een betere markttoegang voor hun leden.

DIENSTVERLENERS
Hofokam telt meer dan 15.000 klanten in Hoima en 
is daarmee één van de grootste kredietinstellingen 
op het Oegandese platteland. Ebo Sacco en Mwizi 
Sacco zijn coöperaties die boervriendelijke spaar 
en kredietdiensten aanbieden. Nogal wat leden van 
Ebo en Mwizi Sacco zijn eveneens aangesloten bij 
Mbadifa. Madfa Sacco is een coöperatief bedrijf dat 
microkredieten verstrekt aan kleine boeren. De 
organisatie werd opgericht in de schoot van Madfa. 

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 In totaal heeft het Triasprogramma meer dan 

1.200 Oegandese boerengroepen versterkt. Op 
die manier werd de bestaanszekerheid verhoogd 
van meer dan 18.000 boerengezinnen.

•	 De methodiek voor plattelandsvernieuwing werd 
neergeschreven in een handleiding.

•	 810 boerengroepen hebben hun brutowinst ver
hoogd met ten minste 50 procent. 

•	 560 boerengroepen hebben handelsovereenkom
sten gesloten met specifi eke kopers. Dit is een 
verdubbeling in vergelijking met 2011.

‘Onze provincie Limburg beleeft moeilijke economische tijden. Maar elders 
in de wereld is het vaak nog veel moeilijker. Laat ons dat vooral niet 
vergeten’. (Frank Smeets, gedeputeerde van Ontwikkelingssamenwerking van de provincie Limburg)

CONGO

KENYA

RWANDA

SUDAN

Tanzania

Kampala

Oeganda
Masindi

Hoima

Mbarara



 JaarvErSlaG TriaS 21

 Zuiden 

 ■ CONTACT

Landendirecteur: Toon Röttjers
po Box 12 005
Arusha
Tanzania
Tel 00255 73 29 79 942

 ■ BEREIK (ondernemende mensen)

2008 19.951
2009 6.650
2010 11.630
2011 30.755
2012 25.660

 ■ UITGAVEN (euro)

2008 944.001
2009 1.471.501
2010 1.484.696
2011 1.561.889
2012 1.632.018

 ■ FINANCIERS: 

Directoraat Generaal Ontwikke
ling, Belgisch Fonds voor Voed
selzekerheid, Agriterra, brs, 
Stichting Gillès, Nationale Lote
rij, Ten Bos School, Zuiddag, 
Woestijnvis, Umicore*, 
Van HavermaetGroenweghe*, 
de stad Brugge en de provincie 
WestVlaanderen.

* De ondersteuning van deze 
organisaties loopt via Onder
nemers voor Ondernemers

Tanzania
Programma
Negen op de tien Tanzanianen moeten rondkomen 
met minder dan één euro per dag. 35 procent van 
de bevolking is ondervoed. De meest schrijnende 
armoede concentreert zich op het platteland, waar 
de meesten afhankelijk zijn van overlevingsland
bouw. De interventiegebieden van Trias omvatten 
de regio van Mufi ndi in het zuiden en drie distric
ten in het noorden van Tanzania, namelijk Babati, 
Longido en Monduli. 
Een belangrijke doelstelling is de omschakeling van 
zelfvoorziening naar een meer marktgeoriënteerde 
landbouwproductie, zonder blind te blijven voor 
nieuwe kansen die de toeristische sector biedt. Een 
centrale pijler is de versterking van boerengroepen, 
waardoor kansarme boeren een sterkere onderhan
delingspositie kunnen afdwingen. Coöperatieve 
krediet en spaarvoorzieningen fungeren als 
hefboom. 
Een andere uitdaging is het klimaat: de voorbije 
jaren raakte de veestapel in het noorden van Tanza
nia gedecimeerd als gevolg van aanhoudende 
droogte. Daarom werkt Trias mee aan de herop
bouw van de veehouderijsector en de promotie van 
waterbesparende initiatieven, zoals de teelt van 
zonnebloemen. In Longido gaat speciale aandacht 
naar de ondersteuning van de Maasai, een noma
disch volk.

Partners
LEDENORGANISATIES
Mviwamo is een jonge boerenorganisatie uit het 
noorden van Tanzania die extra aandacht besteedt 
aan de ontplooiingskansen voor jonge boeren en 
veehouders.
Mviwata Manyara is een boerenorganisatie uit het 
noorden van Tanzania. Aandachtspunten zijn de 
kippenkweek, bedrijfsbeheer en de vermarkting van 
landbouwproducten.
Mviwata Mbozi is een vereniging van melkvee
houders die ondersteund wordt in samenwerking 
met Agriterra.

DIENSTVERLENERS
Wedac en Gallapo Farmers Saccos zijn twee plat
telandsbanken die in hoofdzaak microkredieten 
verstrekken aan vrouwengroepen in Babati en 
Monduli. MuCoBa is een commerciële micro
kredietbank die actief is in de plattelandsgebieden 
van Mufi ndi. 
Fide verstrekt voorlichting aan kleine boeren in 
Babati. Kernthema’s zijn bedrijfsbeheer, inheemse 
kippenkweek en ondersteuning bij de oprichting 
van boerengroepen. Ook Faida Mali ondersteunt 
boeren die zich onderling willen organiseren. 
 Diensten op het vlak van teelttechnische voorlich
ting, leiderschapstraining en computercursussen 
zijn het werkterrein van Incomet. Tot slot werkt Trias 
in Tanzania ook samen met ucrt, lcdo, pwc en 
tnrf: deze partners zetten zich op verschillende 
manieren in voor de gemeenschapsontwikkeling bij 
de Maasai.

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 500 jongeren in de regio van Arusha kregen een 

bedrijfsopleiding. 

•	 In de stad Namanga zijn boerenjongeren gestart 
met de verwerking van maïs en zonnebloemen. 

•	 52 boerengroepen hebben hun pluimveestapel 
uitgebreid van in totaal 11.366 tot 35.472 kippen. 

•	 340 producenten van zonnebloemen hebben hun  
productie verhoogd met 214 procent. 

•	 Graanschuren hebben de naoogstverliezen bij 
52 boerengezinnen doen dalen van veertig tot 
haast nul procent. 

•	 68.256 landbouwdieren van de Maasaibevolking 
hebben met succes een diergeneeskundige 
behandeling ondergaan. 

‘De Nationale Loterij ondersteunt jaarlijks talrijke organisaties die zich 
onbaatzuchtig inzetten voor medemensen op andere continenten. We 
moedigen deze organisaties aan om duurzaamheid een rode draad te laten 
vormen en om initiatieven te creëren die gericht zijn op langetermijnimpact. 
De Nationale Loterij is partner van Trias en samen creëren we heel wat 
kansen’. (Ivan Pittevils, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij). 

MOZAMBIQUE
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  Vlaanderen 

Trias is de ontwikkelingsorganisatie van zes ledenbewegingen in Vlaanderen. 
We stimuleren bij elk van deze ledenorganisaties hun engagement op het vlak van internationale 
samenwerking. Hun ervaring in samenlevingsopbouw, dienstverlening, streekontwikkeling, 
belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding integreert Trias dankbaar in zijn programma’s voor 
het Zuiden. Via partnerschappen zijn er – onder begeleiding van Trias – ook rechtstreekse 
uitwisselingen van partners in Noord en Zuid. Trias wil die interactie de komende jaren sterk 
doen toenemen.

Vlaanderen
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 Vlaanderen 

‘Vriendschap, solidariteit, vergeving en respect… Dit zijn waarden waar klj zich op een bewuste 
en eigentijdse manier voor inzet. In Trias vinden we een uitgelezen partner om via maatwerk onze 
leden mee te nemen in het verhaal over internationale solidariteit. De projecten die klj in samen   
werking met Trias opstart, helpen onze leden uitgroeien tot bewuste burgers, nu én later.’  
(Kim Celen, voorzitter van klj)

KLJ zet nieuw 
actiemodel in de 
steigers
Na een drie jaar durend partnerschap met de jongeren-
afdeling van de Tanzaniaanse boerenorganisatie Mvi-
wamo, wil klj ook ervaringen delen met andere partners 
van Trias. In 2012 werkte klj aan het op punt stellen 
van een nieuw actiemodel rond internationale solidariteit.

De draaischijf voor dat actiemodel is een online platform dat het 
voor klj mogelijk moet maken om contacten uit te bouwen met 
gelijkaardige verenigingen in het Zuiden. In het kader van zijn 
stage reisde Isaak Dieleman, bestuurslid van klj Moerbeke, in het 
voorjaar van 2012 naar Tanzania om te bekijken in welke mate com
puters en internet een meerwaarde kunnen betekenen voor een 
jongerenwerking als die van Mviwamo. 
Dat de Tanzaniaanse boeren een reële behoefte hebben aan meer 
en betere informatie en communicatiestromen, lijdt geen enkele 
twijfel. “Informatisering is een hot topic onder de jonge boeren”, 
vertelt Isaak. “Met een computer kunnen ze hun bedrijfsvoering 
verbeteren en hun blik op de wereld verruimen.”

Solidaire jongeren
Naar tweejaarlijkse gewoonte nodigde klj alle bestuursleden uit op 
het evenement ‘Opkikker’. Aan de stand van Trias kregen de aan
wezigen te horen wat de jongeren van Mviwamo de voorbije jaren 
gepresteerd hebben. Zo kregen ze bijvoorbeeld meer uitleg over 
het jongerencentrum dat de Tanzaniaanse boerenjongeren aan het 
uitbouwen zijn in het stadje Namanga. Met de steun van de dui
zenden Vlaamse jongeren die in het najaar van 2011 deelgenomen 
hebben aan Zuiddag, zullen ze er maïs verwerken en verkopen.
Tot slot bundelt Trias de krachten met Groene Kring en Dieren
artsen Zonder Grenzen om land en tuinbouwstudenten aan de 
verschillende Vlaamse hogescholen te sensibiliseren rond land

bouw in onze geglobaliseerde wereld. Een pilootproject aan de 
Katholieke Hogeschool SintLieven in SintNiklaas krijgt volgend 
jaar een vervolg aan andere onderwijsinstellingen.

Activiteiten en resultaten in 2012
•	 Isaak Dieleman verbleef drie weken in Tanzania, waar hij in totaal 

321 bestuursleden en leden van Mviwamo ontmoette. De klj’er 
reisde 900 kilometer om de vier lokale onderafdelingen van de 
boerenorganisatie te bezoeken. 

•	 94 personeels en bestuursleden gaven feedback over een nieuw 
traject rond internationale solidariteit bij klj. 

•	 Zeven vrijwilligers zorgden ervoor dat alle ideeën werden uitge
werkt in een concreet actiemodel en promotiemateriaal. 

•	 231 bestuursleden namen tijdens het evenement ‘Opkikker’ deel 
aan een prijsvraag op de stand van Trias. 

•	 104 studenten van de Katholieke Hogeschool SintLieven in 
SintNiklaas waren betrokken bij een pilootproject rond het 
mondiale landbouwvraagstuk. 

Computers kunnen de werking van Mviwamo een stuk efficiënter maken. 
Zo is een professionele ledenadministratie bij de verschillende afdelingen 
van groot belang. Het betalen van lidgeld doet jonge boeren beseffen dat ze 
een inspanning moeten leveren om iets te bereiken.
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‘Dat je overal ‘vrouwen met vaart’ vindt, heb ik ervaren tijdens onze uitwisselingsreis in Brazilië. 
Werken aan de competenties van vrouwen is vaak de start van echte verandering. Kvlv steunt 
samen met Trias de economische activiteiten van vrouwen. We kunnen hun coöperaties helpen 
uitbouwen tot duurzame bewegingen die – net als kvlv – meer dan 100 jaar relevant zijn  
voor de samenleving.’ (Nik Van Gool, nationaal voorzitster van kvlv)

KVLV verkent 
Braziliaans platteland
Kvlv heeft al zeven jaar een partnerschap met onder-
nemende vrouwen in Guinee. In 2012 heeft de grootste 
vrouwenorganisatie van Vlaanderen onder begeleiding 
van Trias nieuwe horizonten verkend in het zuiden van 
Brazilië. 

Tien vrouwen van kvlv, waaronder nationaal voorzitster Nik Van 
Gool, trokken in november 2012 op uitwisselingsreis naar Brazilië. 
Ze maakten er kennis met twee partners van Trias die samen de 
uitbouw van een vrouwenorganisatie ondersteunen. Met dit initia
tief promoten Unicafes en Cresol de actieve participatie van plat
telandsvrouwen aan boerencoöperaties en de professionalisering 
van de hoeveverkoop. 

Uitwisselingsreizigers getuigen
Bij hun terugkomst gingen de kvlvvrouwen volop van start met 
de voorbereidingen om hun reiservaringen te delen met andere 
leden van kvlv. Dat gebeurt via artikels, getuigenissen en lokale 
activiteiten. Op die manier vormt de uitwisselingsreis een scharnier 

in het vormingsaanbod van 2013 dat Trias op maat van kvlv heeft 
uitgewerkt rond Brazilië.
Op basis van voorbereidingen die in 2012 werden getroffen, biedt 
Trias ook een voordracht en een fondsenwervende actie aan. Kvlv 
nam zelf het initiatief om hier Braziliaanse kook en danslessen aan 
toe te voegen. Voor alle activiteiten die kvlv in samenwerking met 
Trias organiseert, werd een nieuwe blog in het leven geroepen: 
www.triaskvlv.net. Hier vindt u alle info over de partnerschappen, 
het vormingsaanbod en de reiservaringen.

Vrouwenemancipatie in Guinee
Een medewerkster van het regiokantoor in Guinee bracht een 
bezoek aan kvlv. Op die manier kregen vrijwilligers, afdelingen en 
enkele bedrijven van kvlv een update van de resultaten die Trias 
boekt in Guinee. Kvlv vecht in dit WestAfrikaanse land samen met 
Trias voor meer vrouwenrechten.

De deelneemsters aan de uitwisselingsreis in Brazilië: Katelijne Lecluse, Lief 
Meelberghs, Lydie Wuyts, Lut Vettenburg, Marja Van Dessel, Marleen 
Van Roosendael, Nik Van Gool, Patris Van den Bossche, Veerle Minsaer, 
Jo Vettenburg en Trias-medewerkster Barbara Luypaert.

Kvlv-voorzitster Nik 
Van Gool omarmt de 
plattelandsvrouwen in 
Brazilië. Omdat 
vrouwen de motor van 
verandering zijn in het 
Zuiden is het belang-
rijk dat ze in zichzelf 
blijven geloven, luidde 
het bij haar terugkeer.

Activiteiten en resultaten in 2012
•	 10 kvlvvrouwen, waaronder nationaal voorzitster Nik Van Gool, 

doorkruisten twee weken lang het zuiden van Brazilië. Ter plaatse 
ontdekten ze hoe Trias de lokale plattelandsvrouwen 
ondersteunt. 

•	 In oktober 2012 nam Chris Van Hoof, directeur van kvlv, deel 
aan een workshop in Brazilië. Medewerkers van Trias bestudeer
den er goede praktijken rond bewegingsopbouw.

•	 Onder impuls van Annette Kappenstein, een kvlv’ster die in 
2008 meereisde naar Guinee, werd in het Duitstalige landsge
deelte een solidariteitsactie georganiseerd ten voordele van Trias. 
De opbrengst bedroeg in totaal 11.283,11 euro. 

•	 De werkgroep Triaskvlv focuste zich in 2012 op het bezoek van 
Triasmedewerkster Ramatoulaye Diallo, die vanuit Guinee de 
partnerschappen met Vlaamse partnerbewegingen van Trias 
coördineert. 

•	 De blog www.triaskvlv.net klokte in 2012 af op 9.900 pageviews. 
De berichtgeving rond de uitwisselingsreis in Brazilië werd door 
het thuisfront zeer intensief gevolgd.
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‘In de Filipijnen heb ik overnacht bij Ludem, de voorzitter van de boerencoöperatie Pecuaria.  
Hij is fier op het huis dat hij dankzij zijn rijstproductie kon bouwen. Natuurlijk zal Trias de 
wereld niet redden. Maar voor één miljoen ondernemende mensen zoals Ludem maken wij het 
verschil. Dat is het steentje dat wij samen met Trias bijdragen op het vlak van internationale 
samenwerking.’ (Piet Vanthemsche, voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden)

Langdurig engagement 
in Congolese context
Negen leden van Landelijke Gilden reisden in 2012 voor 
het eerst naar Congo. In het westen van Congo maakten 
ze kennis met Repam, een jonge landbouwfederatie die de 
belangen verdedigt van kansarme boeren. De Vlaamse 
delegatie had geen noodhulp op zak, maar wel een reeks 
tips voor de organisatie van bestuursverkiezingen.
Op vraag van Repam boog de delegatie van Landelijke Gilden zich 
over thema’s die het hart raken van een plattelandsvereniging. Wat 
zijn de verantwoordelijkheden van bestuursleden, wat is hun pro
fiel, hoe bestuursverkiezingen op poten zetten, hoe de eigen belan
gen verdedigen, enzovoort. De uitwisselingsreizigers van Lande
lijke Gilden stelden vast dat voor de hand liggende principes niet 
evident zijn voor een jonge landbouworganisatie die niet kan 
terugvallen op een rijk verleden of doorwinterde boerenleiders. 
In elk geval maakte de uitwisselingsreis een diepe indruk op de 
Vlaamse delegatie. De leden van Landelijke Gilden leerden het 
onverwoestbaar doorzettingsvermogen van de Congolese boeren
gezinnen kennen. Tegelijkertijd merkten ze hoe moeilijk het is om 
een sterke organisatie uit te bouwen op het Congolese platteland.

‘Toer de Boer’

Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Coöperaties 
heeft Boerenbond een resem boerenleiders uit het Zuiden rondge
leid in Vlaanderen. Zo was bijvoorbeeld een uitgebreide Brazili
aanse delegatie van Confesol te gast. Een succesvolle ontmoe
tingsavond in de Mechelse Veilingen bracht de realiteit van Brazili
aanse boerencoöperaties beter in beeld. En in de gemeente Riemst 
gaf een gelijkaardige ontmoetingsavond een unieke inkijk in het 
OostAfrikaanse coöperatiewezen.

Activiteiten en resultaten in 2012
•	 Via het aanbod en de getuigenissen werden in totaal 5.290 leden 

van Landelijke Gilden bereikt.

•	 In 2012 toonden 62 gilden hun hart voor Trias door iets met, voor 
of over Trias te organiseren. Zij ontvingen een bedanking, een 
label en werden op de provinciale dankavonden in de bloemetjes 
gezet.

•	 29 gilden waagden zich aan de interculturele kookworkshop 
‘Culturellen’. 

•	 Met veertien getuigenissen deelden de uitwisselingsreizigers 
hun ervaringen in Congo.

•	 Vijf artikels verschenen in het ledenblad Buiten, veertien in de 
ledenkrant Boer & Tuinder en negen in het bestuursblad Kader. 

•	 In het kader van een fondsenwervende actie of op vrijwillige 
basis brachten leden, bestuursleden en consulenten in totaal 
16.850 euro in het laatje.

De deelnemers aan de uitwisselingsreis in Congo: Paul Carion, Ivan 
Claeys, Johan Dezeure, Johan Haepers, Johan Martens, Guido Smet, 
André Uytterhoeven, Luk Verstraeten en Kurt Vets.

Tijdens het overleg met Repam werden geen definitieve knopen doorgehakt. 
De beslissingen die hen aanbelangen, worden door de Congolese boeren zelf 
genomen, volledig autonoom. 
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‘Tijdens mijn bezoek aan Guinee heb ik vastgesteld dat ook mensen in moeilijke werkomstandig
heden veel ondernemingszin kunnen hebben. Samen met Trias wil markant vrouwen in het Zuiden 
leren wat we eerder zelf ontdekten: dat vrouwen kunnen leren van andere vrouwen, en uit hun 
netwerk de kracht putten om door te zetten. Zelf kunnen we veel opsteken van de moed en 
creativiteit bij de vrouwen in het Zuiden.’ (Lieve Droogmans, nationaal voorzitster van markant)

Markant reist van 
Filipijnen naar Guinee
In 2012 hebben de afdelingen van markant een laatste 
keer geproefd van Filipijnse activiteiten. Tegelijkertijd 
startten de voorbereidingen voor een nieuw partnerschap. 
Dat werd formeel in de steigers gezet met een studiereis 
naar de vrouwencoöperatie Coprakam in het oosten van 
Guinee. Door de karité en pindaboter van haar leden te commercialiseren, 

kan deze coöperatie met de steun van Trias een belangrijke rol 
spelen voor de vrouwenemancipatie in Guinee.
De tweekoppige delegatie van markant nam in Guinee deel aan de 
laatste verkiezingsronde van de Womed Award Zuid, een tweejaar
lijkse wedstrijd die het vrouwelijke ondernemerschap in het Zuiden 
promoot. Via artikels in een nieuwsbrief, een blog en het ledenma
gazine kregen ook leden en bestuursleden de kans om kennis te 
maken met de Guinese partner. Het personeel van markant werd 
door Trias getrakteerd op een presentatie.

Bezoek uit Guinee
Om goede afspraken te maken rond het nieuwe partnerschap, 
kwam een medewerkster van het Guinese regiokantoor van Trias 
op bezoek bij markant. De meest geëngageerde vrijwilligers 
werden grondig geïnformeerd, zodat ze vanaf 2013 hun solidair 
engagement voluit kunnen ontplooien binnen de geledingen van 
markant.

Activiteiten en resultaten in 2012
•	 De werkgroep Triasmarkant heeft in 2012 gefocust op de afron

ding van het partnerschap in de Filipijnen, het programma voor 
het uitwisselingsbezoek van drie Guinese vrouwen in maart 2013 
en een nieuw aanbod voor markantafdelingen. 

•	 Het partnerschap met Ashi werd afgesloten met de actie ‘Te voet 
naar Manilla’ waar tal van leden en afdelingen aan deelnamen. 

•	 De nationale voorzitsters van markant en Ter Helme bezochten 
eind 2012 de vrouwencoöperatie Coprakam.

•	 Coprakam heeft selectierondes georganiseerd om drie vrouwe
lijke onderneemsters te nomineren voor de Womed Award Zuid.

Samen hebben meer dan 
veertig afdelingen van 
markant – goed voor 
800 leden – in totaal 
12.700 kilometer 
gewandeld. Zo heeft 
markant haar solidariteit 
met kansarme vrouwen 
in de Filipijnen dubbel en 
dik onderstreept.

Vier jaar lang hebben de vrouwen van markant een partnerschap 
uitgebouwd met vrouwelijke ondernemers die bij de Filipijnse 
vrouwenorganisatie Ashi komen aankloppen voor kleine leningen. 
Ter afsluiting werd de virtuele wandelactie ‘Te voet naar Manilla’ 
georganiseerd. De actie bracht bijna 9.000 euro in het laatje.

In Guinee is het nationaal markant-voorzitster Lieve Droogmans opgeval-
len dat ondernemende vrouwen er de motor zijn van de samenleving. Hun 
ijzersterke wil om vooruit te gaan, maakte een diepe indruk. 

Nieuwe partner
In het najaar van 2012 trokken de nationale voorzitster van markant 
en de voorzitster van Ter Helme naar Guinee om er de fundamen
ten te leggen voor een nieuw partnerschap. Vier jaar lang wil mar
kant ervaringen uitwisselen met de onderneemsters van Coprakam. 
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‘Indien we er niet in slagen tot een betere spreiding van de welvaart te komen, zijn we gedoemd tot 
een wereld vol terroristische aanslagen, zelfmoordacties en grote  internationale conflicten. Een lid 
van Neos is zich hiervan bewust, kent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en kiest daarom 
voor internationale solidariteit. Neos heeft Trias als partner gekozen, omdat ondernemen onze 
wortels raakt.’ (Stijn Streng, voorzitter van Neos)

Ondernemende 
senioren op bezoek 
bij Andesboeren
In mei 2012 reisden twaalf bestuursleden en één staflid 
van Neos naar Ecuador. Te midden van vulkanen en 
ruwe bergtoppen maakten ze kennis met het ondernemer-
schap bij de lokale partners van Trias. 
De uitwisselingsreizigers toerden twaalf dagen rond in de armste 
provincie van Ecuador. Met de partners van Trias wisselden ze 
ervaringen uit rond thema’s als goed bestuur, belangenbehartiging 
en vooral duurzaam toerisme. De ondernemende senioren van 
Neos hebben immers een speciale band met Cordtuch. Deze orga
nisatie zorgt ervoor dat ook de kansarme boeren een graantje 
kunnen meepikken van het florerende toerisme in het 
Andesgebergte.
Eenmaal terug in België brachten de uitwisselingsreizigers verslag 
uit bij provinciale besturen en lokale clubs van Neos. Daarnaast 

werden ook een aantal ledenfeesten in een Ecuadoraans jasje 
gestopt. Nog andere clubs organiseerden een lezing over de poli
tieke en economische toestand in LatijnsAmerika. Met een spaar
varkenactie dragen de clubs hun steentje bij opdat Trias ook in de 
toekomst ledenorganisaties kan blijven ondersteunen in Ecuador.

Nieuwe vrijwilligers
In 2012 organiseerde Neos ook bestuursverkiezingen. Daardoor 
wijzigde de samenstelling van de werkgroep die zich buigt over de 
samenwerking met Trias. Herman Smolders, provinciaal voorzitter 
van Neos en één van de deelnemers aan de uitwisselingsreis, werd 
verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij heeft de taak om met de andere 
leden van de werkgroep na te denken over de manier waarop de 
relatie met ondernemende mensen in Ecuador kan verdiept 
worden.
Om tot concrete voorstellen te komen, reisde een andere provinci
aal voorzitter – Chris De Saveur – in juni 2013 naar Ecuador. Ter 
plaatse heeft hij een aantal nieuwe partners van Trias ontmoet.

De lokale ambachten 
zijn een vaste waarde 
in de toeristische 
pakketten die de 
ondernemende boeren 
van Cordtuch op de 
markt brengen.

Baltazar Pasa, die als gids tewerkgesteld is in het inleefatelier van Cordtuch, 
maakt Herman Smolders en zijn echtgenote wegwijs in het 
gemeenschapstoerisme.

Activiteiten en resultaten in 2012
•	 Twaalf bestuursleden en één staflid namen in mei 2012 deel aan 

de uitwisselingsreis naar Ecuador. 

•	 De deelnemers brachten een getuigenis in vier provinciale alge
mene vergaderingen en dertien lokale clubs. 

•	 Ongeveer 900 leden en bestuursleden konden op die manier 
kennismaken met Ecuador en de plaatselijke partners van Trias. 

•	 De 183 clubs van Neos namen tijdens de startnamiddagen een 
spaarvarkentje van Trias mee naar huis om in hun eigen club 
geld in te zamelen voor Trias. 

•	 57 clubs verdienden in de loop van 2012 het label dat Trias uitreikt 
aan clubs die zich op één of andere manier verdienstelijk 
gemaakt hebben voor hun ontwikkelingsorganisatie.
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‘Solidariteit stopt niet aan grenzen, en dus zet unizo heel graag zijn schouders mee onder de  
werking van Trias. Onze ontwikkelingsorganisatie versterkt ledenorganisaties van en voor 
ondernemende mensen in het Zuiden. Zo kunnen kwetsbare ondernemers ervaringen uitwisselen 
en gezamenlijk hun belangen verdedigen op alle overheidsniveaus. Dat is een noodzakelijke stap op 
weg naar zelfredzaamheid.’ (Flor Joosen, voorzitter van unizo)

Ondernemers 
begrijpen 
ondernemers, over 
grenzen heen
In 2012 hebben diverse regio’s van unizo hun partner-
schappen met ondernemersverenigingen in het Zuiden 
geëvalueerd. Verder werden verscheidene contacten gelegd 
met ondernemers in het Zuiden. Zo kreeg de regio Gent-
Meetjesland tot twee keer toe een bezoeker uit Guinee 
over de vloer.
In september 2012 was Ramatoulaye Diallo op doortocht bij de 
unizoregio GentMeetjesland. Met deze Guinese medewerkster 
van Trias werden ideeën uitgewisseld over de voortzetting van het 
partnerschap met de ondernemersvereniging Fpaki en de dienst
verlener Aguidep. Sindsdien verschijnt elke maand een getuigenis 
over deze Guinese partnerorganisaties in de nieuwsbrief van de 
regio GentMeetjesland.
Diezelfde unizoregio kreeg twee maanden later opnieuw bezoek. 
Dit keer was El Hadj Diallo te gast. Deze jonge voorlichter van 
Aguidep maakte kennis met een aantal initiatieven van unizo voor 

startende ondernemers, zoals de startergids en de zogeheten 
‘leeronderneming’. Boordevol inspiratie keerde Diallo terug naar 
Guinee.

Leren van elkaar
Ook in de regio AntwerpenMechelen bouwen unizoonder
nemers aan een partnerschap met collega’s in het Zuiden. Met de 
Filipijnse ondernemers van mncci – de kamer van koophandel in 
de stad Naga City – werden in het voorjaar ervaringen uitgewisseld 
over het opstellen van lobbyagenda’s bij lokale verkiezingen. 
Via skype demonstreerden de Vlaamse ondernemers een zelf ont
worpen lobbymodel. Hun Filipijnse tegenvoeters lieten er geen gras 
over groeien, want enkele maanden later pasten ze dit model zelf 
ook toe in de aanloop naar de verkiezingen in het voorjaar van 2013. 

Evaluatie
In 2012 waren meerdere regionale werkgroepen aan herbronning 
toe. Daarom organiseerde Trias in mei een evaluatie van de part
nerschappen met de meest actieve vrijwilligers van unizo. Aanslui
tend werd gezocht naar actiemodellen die nog beter aansluiten bij 
de leefwereld van kleine en middelgrote bedrijven. De resultaten 
worden geïmplementeerd in de loop van 2013.

Enkele activiteiten en resultaten in 2012
•	 Tijdens Hapje Tapje in Nevele kwamen meer dan 2.000 bezoe

kers langs op de stand van Trias. 

•	 Vier afdelingen van unizo organiseerden de interculturele kook
workshop ‘Culturellen’. 

•	 De online veiling die ondersteund werd door de unizoafdeling 
in Puurs leverde 2.009 euro op.

Koken is hot, en exotisch koken is dat nog meer. Daarom lanceerde Trias in 
2011 een bewegingsoverschrijdend  aanbod onder de naam ‘Culturellen’. 
Ook vier groepen van unizo organiseerden een interculturele 
kookworkshop.

Met de steun van 
Trias en unizo  
bouwt Aguidep een 
professionele bedrijfs-
begeleiding uit voor 
zelfstandige onder-
nemers in Guinee. 
Aguidep helpt hen bij 
het opstellen van 
bedrijfsplannen met 
het oog op het verkrij-
gen van kredieten.
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Cijfers
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De resultatenrekening en de balans hebben betrek-
king op de boekhouding die op de hoofdzetel 
gevoerd wordt. Voor het boekjaar 2012 zijn de 
banksaldi op 31/12/2012 van de regio- en landen-
kantoren opgenomen in de boekhouding van de 
hoofdzetel, en dit voor een bedrag van 664.831,96 
euro. Het integratieproces van de boekhoudingen 
van de regio- of landenkantoren is ingezet, en zal 
volgend jaar leiden tot een volledig geïntegreerde 
boekhouding.

Resultatenrekening

Kosten

De kosten voor het algemeen beheer zijn de  werking en perso
neelskosten van diverse diensten op de hoofdzetel, met name de 
directie, financiën & ict, de regioadviseurs en hrm & logistiek. Het 
percentage van dit type kosten ligt 1,36 procent hoger dan in 2011. 
De kosten voor de fondsenwerving zijn gestegen met 1,12 procent. 
Voor beide uitgavenposten weegt de personeelskost het zwaarst 
door. De verplichte loonindexatie van 2 procent heeft dan ook een 
belangrijke rol gespeeld in de stijging van de totale kosten.

De kosten voor de realisatie van de doelstellingen bestaan uit twee 
delen, namelijk de kosten voor de  zuidwerking en de kosten voor 
de noordwerking. De uitgaven van de negen regio en landenkan

Financiën

Tabel Uitgaven per dienst (in euro)

KOSTEN 2012 Aandeel 2011 Aandeel 2010 Aandeel

Directie 117.906,29 1,00% 140.995,74 1,16% 134.636,38 1,19%

Financiën & iCT 389.909,92 3,31% 324.915,22 2,68% 272.664,15 2,40%

Fondsenwerving & Externe communicatie 442.776,11 3,76% 320.781,21 2,64% 283.197,51 2,50%

HrM & logistiek 277.684,31 2,36% 244.980,62 2,02% 236.044,04 2,08%

regioadviseurs 387.202,83 3,29% 334.555,02 2,76% 339.896,87 3,00%

Noorddienst 711.758,43 6,05% 546.798,18 4,50% 687.042,80 6,06%

research & development 470.222,85 4,00% 407.547,35 3,36% 477.580,70 4,21%

regio’s 8.966.626,83 76,22% 9.822.023,16 80,89% 8.911.475,22 78,57%

TOTAAL KOSTEN 11.764.087,57 100,00% 12.142.596,50 100,00% 11.342.537,67 100,00%

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 24.202,12 26.361,72 -369.886,86

Tabel Overzicht van de grote uitgavenposten ( in euro)

KOSTEN 2012 Aandeel 2011 Aandeel 2010 Aandeel

algemeen beheer 1.172.703,35 9,97% 1.045.446,60 8,61% 983.241,44 8,67%

Fondsenwerving 442.776,11 3,76% 320.781,21 2,64% 283.197,51 2,50%

realisatie van de doelstellingen in het Noorden 1.181.981,28 10,05% 954.345,53 7,86% 1.164.623,50 10,27%

realisatie van de doelstellingen in het Zuiden 8.966.626,83 76,22% 9.822.023,16 80,89% 8.911.475,22 78,57%

TOTAAL KOSTEN 11.764.087,57 100,00% 12.142.596,50 100,00% 11.342.537,67 100,00%

Tabel Kosten fondsenwerving in verhouding tot opbrengsten (in euro)

 2012 Aandeel 2011 Aandeel 2010 Aandeel

Kosten fondsenwerving tov de directe 
fondsenwervingsopbrengsten

442.776,11 14,10% 320.781,21 11,23% 283.197,51 15,59%

Directe opbrengsten fondsenwerving 3.141.129,47 2.856.684,56 1.816.441,25
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toren dragen rechtstreeks bij tot de realisatie van de doelstellingen 
in het Zuiden. Zowel voor de regio en landenkantoren als voor de 
lokale partners bestaan die uitgaven uit investerings, werkings en 
personeelskosten. 

De kosten  van de noorddienst en van de dienst research & deve
lopment dragen bij tot de realisatie van de doelstellingen van de 
noordwerking. Ook deze uitgaven bestaan uit investerings, wer
kings en personeelskosten.  De personeelskosten hebben in dit 
geval betrekking op het personeel en de vrijwilligers die tewerkge
steld zijn in de noorddienst en de dienst research & development 
van  de hoofdzetel. Ook de inzet van personeel en vrijwilligers uit 
de zes partnerbewegingen wordt in rekening gebracht.  

Tabel Opbrengsten (in euro)

EiGEN OPBRENGSTEN 2012 Aandeel 2011 Aandeel 2010 Aandeel

verkopen 80.530,02 0,68% 9.773,90 0,08% 4.224,82 0,03%

Particulieren 158.295,84 1,34% 173.045,95 1,42% 123.859,62 1,02%

Bewegingen 184.529,78 1,57% 153.681,43 1,26% 175.532,49 1,44%

11.11.11 274.349,28 2,33% 260.760,14 2,14% 258.751,06 2,13%

agri-agencies medefinanciering 1.351.851,45 11,47% 955.035,93 7,85% 359.095,97 2,95%

agri-agencies projecten 84.912,82 0,72% 219.943,31 1,81% 48.576,84 0,40%

Cordaid medefinanciering 36.392,00 0,31% 31.360,00 0,26% 25.000,00 0,21%

Cordaid projecten 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.420,00 0,26%

andere ngo’s 81.520,22 0,69% 5.000,00 0,04% 0,00 0,00%

Stichtingen en fondsen medefinanciering 737.839,23 6,26% 827.364,39 6,80% 604.056,77 4,96%

Stichtingen en fondsen projecten 0,00 0,00% 52.207,31 0,43% 95.514,18 0,78%

Bedrijven 96.512,19 0,82% 67.192,94 0,55% 65.397,13 0,54%

Buitenlandse bedrijven 0,00 0,00% 22.547,30 0,19% 0,00 0,00%

andere vzw’s 134.926,66 1,14% 88.545,86 0,73% 29.237,19 0,24%

andere bedrijfsopbrengsten 59.685,00 0,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Financiële opbrengsten 13.361,70 0,11% 6.090,85 0,05% 21.133,82 0,17%

TOTAAL EiGEN OPBRENGSTEN 3.294.706,19 27,95% 2.872.549,31 23,61% 1.841.799,89 15,14%

SUBSidiES 2012 Aandeel 2011 Aandeel 2010 Aandeel

Provincies 109.787,45 0,93% 107.292,81 0,88% 117.088,65 1,07%

Gemeenten 22.309,35 0,19% 22.991,58 0,19% 12.852,79 0,12%

Belgische overheid DGD 5.510.188,05 46,74% 6.204.815,73 50,99% 5.993.888,79 54,63%

Belgische overheid BOF-BFvZ 1.126.000,26 9,55% 1.267.517,22 10,42% 1.267.220,37 11,55%

Belgische overheid Synergieprojecten 594.161,60 5,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

vlaamse overheid 821,50 0,01% 3.884,48 0,03% 15.412,28 0,14%

Europese Unie 1.040.320,89 8,83% 1.577.758,30 12,97% 1.643.251,43 14,98%

Personeelsgerelateerde subsidies 89.994,40 0,76% 112.148,79 0,92% 81.136,61 0,74%

TOTAAL SUBSidiES 8.493.583,50 72,05% 9.296.408,91 76,39% 9.130.850,92 83,21%

TOTAAL OPBRENGSTEN 11.788.289,69 100,00% 12.168.958,22 100,00% 10.972.650,81 98,35%

Opbrengsten
De belangrijkste bijdrage in de eigen opbrengsten – die 27,95 pro
cent van de totale inkomsten vertegenwoordigen – is  met een 
aandeel van 12,19 procent afkomstig van zusterorganisaties uit het 
netwerk van AgriCord. De stichtingen en fondsen – waaronder 
Ondernemers voor Ondernemers, brs, Rabobank Foundation, De 
Wilg en Stichting Gillès – scoren een aandeel van 6,26 procent. 
Daarna volgt 11.11.11 met 2,33 procent. Voor de eigen opbrengsten 
zijn ook de structurele bijdragen van de achterbanbewegingen, vdk 
Spaarbank en cd&v erg belangrijk.
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Net zoals de voorbije jaren blijven overheidssubsidies veruit de 
belangrijkste inkomstenbron voor Trias. Ze zijn goed voor 72,05 
procent van de totale opbrengsten, een daling van 4,34 procent in 
vergelijking met 2011. Het aandeel van de Belgische federale over
heid bleef vorig jaar stabiel op 61,34 procent. Trias streeft ernaar om 
zijn afhankelijkheid van de federale overheid te doen dalen onder 
de grens van 60 procent. Het aandeel van  de Europese Unie 
bedraagt 8,83 procent. 

Balans
De activa van Trias bestaan voor  99,94 procent uit vlottende activa, 
waaronder:

•	 Vorderingen op meer dan één jaar, voor een bedrag van 
1.668.336,00 euro 
Dit is het deel van de langetermijncontracten die Trias met over
heden en andere donateurs afgesloten heeft. 

•	 Vorderingen op ten hoogste één jaar, voor een bedrag van 
9.487.610,21 euro  
8.234.887,06 euro heeft betrekking op overheidscontracten. Dit 
bedrag zal ontvangen worden in 2013. Een andere belangrijke 
som van 404.401,65 euro heeft betrekking op overeenkomsten 
met stichtingen, fondsen , bewegingen, provincies en 
gemeenten.

•	 Liquide middelen, voor een bedrag van 3.414.871,92 euro  
De liquide middelen zijn terug te vinden op de specifieke pro
jectbankrekeningen (899.462,81 euro), de bankrekeningen voor 
giften ( 184.107,44 euro) en de bankrekeningen voor de werking 
(1.666.185,15  euro). In 2012 werden de banksaldi van de regio en 
landenkantoren opgenomen in de liquide middelen van de 
hoofdzetel, voor een bedrag van  664.831,96 euro en dit als eerste 
stap in het integratieproces. 

De passiva van Trias bestaan voor 89,74 procent uit schulden:

•	 Schulden op ten hoogste één jaar  
Dit zijn schulden ten aanzien van leveranciers (135.901,44 euro) 
en schulden ten gevolge van belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten (173.292,30 euro, waarvan  162.528,26 euro betrek
king heeft op de vakantiegelden voor het volgende boekjaar).

•	 De overlopende rekeningen, bestaande uit drie delen:

1. Contractuele verplichtingen op korte en lange termijn met 
betrekking tot de uitvoering van programma’s en projecten 
(10.083.505,28 euro);

2. Ontvangen subsidies met betrekking tot de uitvoering van 
programma’s en projecten waarvan de saldi op het einde van 
het boekjaar overgedragen worden naar het volgende boek
jaar (2.617.026,75 euro);

3. Ontvangen inkomsten (19.280 euro) van stichtingen en 
andere ngo’s die contractueel moeten toegewezen worden 
aan het volgende boekjaar voor de uitvoering van program
ma’s en projecten. Hiervan is 17.000 euro bestemd voor het 
programma in Tanzania, in het kader van de samenwerking 
met Zuiddag.

Tabel Spreiding van de uitgaven  
in de regio’s en landen (in euro)

 2012

Bestedingen van programma’s in het Zuiden 8.966.626,83

Latijns-Amerika 23,46%

Brazilië 562.582,38

regio andes 613.443,65

regio Centraal-amerika 927.391,89

Afrika 69,03%

Guinee 1.057.672,35

Ghana 370.206,55

Congo 2.199.081,47

Oeganda 930.904,37

Tanzania 1.632.018,35

Azië 7,51%

Filipijnen 673.325,82

3.294.706,19 
(27,95%)

8.493.583,50 
(72,05%)

Eigen opbrengsten

Overheidssubsidies
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Tabel Activa en passiva (in euro)

ACTiVA 2012 Aandeel 2011 Aandeel 2010 Aandeel

Vaste activa 9.195,50 0,06% 10.134,38 0,14% 31.857,42 0,33%

immateriële vaste activa 2.102,74 1.210,06 19.266,97

Materiële vaste activa 5.967,76 7.799,32 11.465,45

Financiële vaste activa 1.125,00 1.125,00 1.125,00

Vlottende activa 14.582.351,13 99,94% 7.044.555,98 99,86% 9.532.993,35 99,67%

vorderingen op meer dan 1 jaar 1.668.336,00 1.922.149,12 3.689.623,64

vorderingen op ten hoogste 1 jaar 9.487.610,21 3.515.716,41 4.111.629,57

liquide middelen 3.414.871,92 1.601.759,42 1.729.079,90

Overlopende rekeningen 11.533,00 4.931,03 2.660,24

TOTAAL ACTiVA 14.591.546,63 100,00% 7.054.690,36 100,00% 9.564.850,77 100,00%

PASSiVA 2012 Aandeel 2011 Aandeel 2010

Eigen vermogen 1.194.997,60 8,19% 1.170.795,48 16,60% 1.144.433,76 11,96%

Bestemde fondsen - Sociaal Passief 569.309,99 569.309,99 569.309,99

Bestemde fondsen - Bouwfonds 805.535,85 805.535,85 805.535,85

Overgedragen resultaat -179.848,24 -204.050,36 -230.412,08

Voorzieningen 301.782,49 2,07% 173.563,50 2,46% 99.286,21 1,04%

voorzieningen voor risico’s en kosten 301.782,49 173.563,50 99.286,21

Schulden 13.094.766,54 89,74% 5.710.331,38 80,94% 8.321.130,80 87,00%

Schulden op ten hoogste 1 jaar 374.954,51 573.516,22 332.718,88

Overlopende rekeningen 12.719.812,03 5.136.815,16 7.988.411,92

TOTAAL PASSiVA 14.591.546,63 100,00% 7.054.690,36 100,00% 9.564.850,77 100,00%

Resultaat
Het resultaat van het boekjaar bedraagt 
24.202,12 euro. Dit positieve cijfer wordt 
toegewezen aan het overgedragen 
resultaat. Daardoor komt het overgedra
gen resultaat op het einde van het boek
jaar uit op een bedrag van 179.848,24 
euro. De volledige jaarrekening 2012 
wordt neergelegd bij de Nationale Bank 
van België en wordt begin juli 2013 
gepubliceerd op www.triasngo.be.

De jaarrekening van Trias vzw met betrekking tot het boekjaar 2012,  
afgesloten op 31 december 2012, werd gecontroleerd en goedgekeurd door kpmg Vias, 
vertegenwoordigd door de commissaris-revisor Patrick Bourgognie
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Milieubewustzijn
De ecologische component is niet meer weg te denken uit de pro
gramma’s van Trias in het Zuiden. Ook het hoofdkantoor in Brussel 
levert inspanningen om de milieuimpact van de werking zo laag 
mogelijk te houden. Zo wordt het personeel aangemoedigd om 
bijvoorbeeld dubbelzijdig te printen en het energieverbruik tot een 
minimum te beperken. De onderstaande gegevens over het ver
bruik van water, gas en elektriciteit weerspiegelen het aandeel van 
het totale energieverbruik dat Trias aangerekend krijgt als huurder 
van twee verdiepingen in een zes verdiepingen tellend kantoorge
bouw. De cijfers geven dus niet het reële verbruik aan. De stijging 
van het aantal kilometers dat werknemers aflegden met de eigen 
wagen is te wijten aan het stijgend aantal personeelsleden, in com
binatie met een extra Trias Atelier – een overlegplatform voor alle 
leidinggevenden van de organisatie – dat georganiseerd werd in  
La Roche.

Tabel Ecologische voetafdruk

2011 2012

verbruik papier 500 kg 500 kg

verbruik elektriciteit 30.779 kWh 31.077 kWh

verbruik gas 72.101,4 kWh 73.812 kWh

verbruik water 275,2 m3 185,7 m3

Fiets 19.316 km 23.748 km

Trein 539.328 km 448.876 km

Metro 14.628 km 10.136 km

Bedrijfswagen directie 25.000 km 25.000 km

Eigen wagen werknemers 11.825 km 19.992 km

aantal retourvluchten 21 30

waarvan binnen Europa: 4 5

waarvan buiten Europa: 17 25

Personeel op het hoofdkantoor
Op het hoofdkantoor in Brussel stelde Trias in 2012 dertig perso
neelsleden tewerk. Acht personeelsleden hebben in de loop van het 
jaar de organisatie verlaten, van wie er drie een contract hadden 
van bepaalde duur. Tien nieuwe medewerkers werden aangewor
ven. Vijf onder hen waren op het ogenblik van de aanwerving 
jonger dan dertig jaar, één medewerker was ouder dan vijftig en 
één ouder dan vijfenvijftig. Er was in 2012 een personeelsverloop 
van 29 procent, met een instroom van 35 procent.

Alle personeelsleden op het hoofdkantoor vallen onder de cao’s 
voor sociaalcultureel werk. Voor de diverse beroepscategorieën 
hanteert Trias verschillende loonschalen. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De jaren rele
vante ervaring vormen de basis voor de looninschatting. De secun
daire arbeidsvoorwaarden zijn identiek voor elke nieuwe werkne
mer, ongeacht leeftijd, geslacht of nationaliteit. Deze voorwaarden 
zijn competitief op de arbeidsmarkt en omvatten onder meer een 
groepsverzekering en – afhankelijk van het type arbeidsovereen
komst – maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.

Tabel Bruto starterslonen (in euro)

categorie 1 1.914,47

categorie 2 2.105,92

categorie 3 2.358,63

categorie 4 2.712,42

categorie 5 3.119,28

categorie 6 3.743,14

In 2012 heeft Trias voor zijn personeelsleden op hoofdkantoor een 
collectieve bijscholing ‘Excel voor gevorderden’ georganiseerd. Op 
individueel niveau krijgen medewerkers elk jaar de kans om te 
investeren in hun professionele ontwikkeling.

Personeel op overzeese kantoren
In zijn regio en landenkantoren stelt Trias in totaal 96 medewer
kers tewerk, een stijging van vier eenheden in vergelijking met 
2011. Het merendeel bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen de 
30 en de 50 jaar. De totale groep van de overzeese medewerkers 
bestaat voor 40 procent uit vrouwen. 

Momenteel volgen de expat medewerkers de loonschalen en 
arbeidsvoorwaarden van het hoofdkantoor. Voor de lokale staf voert 
elk regiokantoor een eigen personeelsbeleid, dat weliswaar een 
afgeleide vorm is van het humanresourcesmanagement in Brussel. 
Die regionale aanpak vloeit voort uit de wettelijke context die ver
schillend is van land tot land. In 2012 is Trias gestart met een refe
rentiestudie waarbij de eigen arbeidsvoorwaarden vergeleken 
worden met die van andere ontwikkelingsorganisaties. Dit project 
moet de aanzet geven voor een grotere uniformiteit van de 
arbeidsvoorwaarden over landen en regio’s heen.

Milieu & personeel
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Kerncijfers
2010 2011 2012

Aantal medewerkers 123 120 126

op hoofdkantoor 29 28 30

in regiokantoren 94 92 96

Aantal regiokantoren 9 9 9

Bereik in het Zuiden 616.681 966.299 1.012.625

aantal mannen 365.507 433.369 548.243

aantal vrouwen 251.174 532.930 464.382

Partners in het Zuiden 84 95 94

aantal ledenorganisaties 21 44 43

andere partners 63 51 51

Partnerbewegingen in het Noorden 6 6 6

bereikte afdelingen 260 154 175

bereikte leden 13.846 9.312 9.021

Vrijwilligers in het Noorden 350 706 715

inkomsten (in euro) 10.972.650,81 12.168.958,22 11.788.289,69

aandeel overheidssubsidies 83,2% 76,4% 72,1%

aandeel eigen inkomsten 16,8% 23,6% 27,9%

Uitgaven (in euro) 11.342.537,67 12.142.596,5 11.764.087,57

aandeel programma’s Zuiden 78,5% 80,9% 76,2%

aandeel programma’s Noorden 10,3% 7,9% 10,1%

aandeel algemene werking 11,2% 11,2% 13,7%


