
    

Over ons

De Stichting Stepping Stone Liberia (SSL) wil inwoners van de provincie Rivercess, 
een afgelegen provincie in Liberia faciliteren bij het vergroten van hun inkomen. Door
de geïsoleerde ligging ontberen de kansarme bewoners de aanwezigheid en steun 
van hulporganisaties en kunnen zij beperkt aanspraak maken op steunprogramma’s 
van de nationale regering. Rivercess ‘is ver weg’ en ‘er wonen weinig mensen’. 
Ofwel, er is daar voor de regering en hulporganisaties niet zoveel eer aan te behalen.
En dat klopt ook tenzij je efficient te werk gaat en enig geduld hebt. Met onze aanpak
hebben we bewezen dat er wel eer te behalen valt.

Ons doel en onze aanpak

SSL wil haar doel realiseren door ondernemerschap in landbouw en veeteelt te 
bevorderen en te investeren in overdracht van kennis ten behoeve van grotere 
productiviteit. Kennis voorziet in een enorme behoefte: bewoners hebben meestal 
geen opleiding genoten en kennis is duurzaam. Daarnaast  investeren we in 
transport om productie van agrarische producten op de markt te brengen buiten de 
eigen, dunbevolkte regio.
Onze keuze is gebaseerd op de overtuiging dat in Rivercess duurzame en effectieve 
bestrijding van armoede het best gerealiseerd kan worden door te investeren in 
kleinschalige landbouw en veeteelt.

Honderden boeren hebben de afgelopen jaren met onze steun in de vorm van 
scholing de productie van cassave fors opgevoerd en met name vele jongeren 



beginnen te ontdekken dat landbouw meer toekomstperspectief biedt dan een vlucht 
van het platteland naar de stad (Monrovia ) waar nauwelijks of geen werk te vinden 
is.

Door landbouwproducten ook lokaal te verwerken tot producten met meerwaarde, 
zoals we ervaren hebben bij verwerking van cassavewortels tot cassavemeel, krijgen
de boeren een hogere opbrengstprijs en nog belangrijker, er wordt werkgelegenheid 
gecreëerd.

Om boeren niet geheel afhankelijk te maken van EEN oogstproduct bevorderen we 
ook de teelt van andere gewassen die tevens bijdragen aan grotere diversiteit in 
voeding ( cassave is vitamine-arm) en hebben we een succesvolle start gemaakt met
een demonstratieboerderij voor legkippen. Liberia kent een groot tekort aan eieren 
welke nu in grote hoeveelheden geïmporteerd worden uit buurlanden. Middels 
intensieve contacten en korte lijnen met BRAC, een gespecialiseerde hulporganisatie
op het gebied van o.a. pluimvee en de Grand Bassa Community College, de 
landbouwschool, beide uit het naburige Buchanan is de demonstratieboederij 
inmiddels uitgebouwd tot een waar opleidingscentrum waar vrouwen het “vak “ 
kunnen leren. In korte tijd hebben we veel stappen gezet en wordt de 
demonstratieboederij momenteel uitgebouwd naar een social enterprise. 

Ons project:

Om de demonstratieboerderij winstgevend te laten draaien moeten we de kosten van
het kippenvoer (ong 90% van de kosten) aanzienlijk verlagen. Op dit moment kopen 
we het voer in via BRAC wat,zeker ook gezien transportkosten, zeer kostbaar is en 
we daardoor niet kostendekkend kunnen werken. Inmiddels hebben we samen met 
de studenten van Grand Bassa Community College ervaring opgedaan in eigen 
productie van voer maar het ontbreekt aan het verkrijgen van ingrediënten dichtbij 
huis waardoor de transportkosten toch nog aanzienlijk zijn. 



Maar waarom zouden we het duur inkopen als we velen boerengemeenschappen 
rondom ons heen hebben die de ingrediënten, met het juiste advies en 
ondersteuning. zouden kunnen produceren en direct een afzet markt hebben dichtbij 
huis! 
We zijn inmiddels kleinschalig gestart met productie van mais met boer Samo. En 
wat doen hij het goed!

          Boer Samo en zijn coach Charles op de mais farm

Wat willen we doen? 
We hebben inmiddels met 3 gemeenschappen in nabije omgeving van de 
kippenboerderij in Stewardtown gesproken. Ons gezamenlijk plan is het opzetten van
3  “stepping stones” (bedrijfjes), die de diverse ingrediënten gaan produceren. De 
kippenboerderij , opgezet als social enterprise koopt de oogsten op en verwerkt het 
tot kippenvoer. Bij evt. overproductie kan het geproduceerde voer ook worden 
verkocht aan andere kippenboeren in Liberia die ook nog afhankelijk zijn van duur 
voer. 

Hello, Ik ben oretha, moeder van 5 kinderen. Na het doorlopen van het 
trainingsprogramma heb ik nu een baan op de kippenfarm. Ik verzorg de kippen en 
help met verkoop van eieren. Ook help ik bij het trainen van andere vrouwen uit de 
nabijgelegen gemeenschappen. 
 



Wat levert dit op?
Voor de gemeenschappen

• Minder bederf door lange afstand naar de markt. Dus meer produceren dan 
alleen voor eigen gebruik loont.

• verbetering van inkomen voor het gezin en familie
• Kennis, door het verbinden van een coach met landbouwkundige achtergrond 

die de gemeenschap begeleiding biedt en haar van duurzame adviezen kan 
voorzien.

Voor het kippenopleidingsbedrijf
• mogelijkheden tot reductie kosten 
• winsten kunnen worden ingezet voor uitbouw bedrijf met als gevolg meer 

werkgelegenheid en aanbod van meer training t.b.v. Jongeren en vrouwen in 
Rivercess



PROJECTBEGROTING

Startinvestering* aan de 3  stepping 
stones t.b.v opzet bedrijf (denk aan 
goede zaden, gereedschap, benzine voor
machines)  inclusief coaching voor 1 jaar 
door landbouwkundige.

7500

Projectcoördinatie  
administratie/monitoring incl rapportering
€ 500 per stepping stones

1500

Kosten Transport/ communicatie 
coach/coordinator gedurende de 
begeleiding  € 250  per stepping stone 
voor 1 jaar.
 

750

Totaal € 9750

NB De investering betreft lening. De gemeenschappen betalen de lening terug door verkoop van 
de producten tegen een gereduceerde prijs. Zo hebben ze wel inkomen voor het gezin en geld 
om te herinvesteren en betalen ze stapsgewijs de investering terug. 
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