
Agrinas Foundation  1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Agrinas 

Rotholm 20 

8321 DK Urk               Juni 2017 



 

  
 



 

 

 

Stichting Agrinas 
Datum oprichting: 16 juni 1992 

 

Registratienummer: S41041269 

(Kamer van Koophandel voor de Regio Zwolle) 

 

 

Samenstelling bestuur per 31/12/2014: 

 
    

 

Inhoud 

 

Inleiding .......................................................................................................... 1 

Doelstellingen en Beleid ................................................................................. 2 

Nederland ....................................................................................................... 2 

Albanië ............................................................................................................ 3 

Bosnië ............................................................................................................. 5 

Kazakstan ....................................................................................................... 6 

Midden Oosten en Afghanistan ...................................................................... 6 

Financiën ........................................................................................................ 7 

 

  

Rotholm 20 

8321 DK Urk 

Tel.  0578 – 697016 

Fax. 0842 – 294660 

E-mail: info@agrinas.org 

Internet: www.agrinas.org 

Rabobank: NL15 RABO 0396 5239 51 

ING:  NL94 INGB  0000 4995 27 

mailto:info@agrinas.org
http://www.agrinas.org/


Stichting Agrinas  1 

Inleiding 

 

Vorig jaar schreven we in onze inleiding over het probleem van de mas-

sa emigratie naar het Westen vanuit economisch zwakke landen of lan-

den met een conflictsituatie en de wenselijkheid van investering in dit 

soort landen om dit probleem bij de wortel aan te pakken i.p.v. onbe-

perkt vluchtelingen hier naar toe te halen. Inmiddels verslechtert de si-

tuatie in een aantal landen i.p.v. dat er sprake is van verbetering. 

 

In Albanië bijvoorbeeld, waar Agrinas al vanaf het begin in 1992 werk-

zaam is, neemt de corruptie in de politiek eerder toe dan af. Dit leidt tot 

steeds grotere verschillen tussen arm en rijk. Op steeds meer plaatsen in 

het bergachtige Albanië worden met medewerking van politici en poli-

tie drugs verbouwd en het is niet moeilijk om onder de verarmde bevol-

king mensen te vinden die maar al te graag met de drugsbazen meewer-

ken om zo financieel rond te kunnen komen. 

Weliswaar werd het ‘cannabisdorp’ Lazarat in Zuid-Albanië in 2015 

door het Albanese leger ontzet, maar het kwaad heeft zich inmiddels 

verspreid naar vele andere geïsoleerde gebieden in de bergen, waaron-

der ook het gebied Mokra, waar Agrinas werkzaam is.  

 

Een ander gevaar wat op de loer ligt in een land met een meerderheid 

moslims is de boodschap van islamitisch extremisme. Ronselaars gaan 

rond in arme gemeenschappen om mensen warm te maken voor jihad 

tegen het Westen en Israël. 

 

Het moge duidelijk zijn dat investering in dit soort landen geen garantie 

is dat de problemen opgelost worden. Zo troffen wij tijdens een bezoek 

aan Afghanistan een landbouwschool aan die met financiële hulp van 

buitenaf op kurkdroog land gebouwd was, waar geen landbouwgrond 

beschikbaar was. Om aan water te komen moesten dure boorgaten ge-

boord worden en het water moest van 70 meter diepte worden wegge-

pompt om vervolgens in grote kunststof reservoirs te worden opgesla-

gen. Vandaar moest het water met leidingen naar een paar piepkleine 

veldjes vloeien. Er stonden twee grote aggregaten om stroom op te 

wekken, maar geld om het water op te pompen was er niet. In een hoek 

op het terrein lag een ordeloze stapel leidingen om druppelbevloeiing 

aan te leggen, iets dat nooit was uitgevoerd. In een schuur verderop 

stonden vier of vijf grote en kleinere trekkers die zo te zien nog nooit 
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gebruikt waren… Alles wat men had moeten doen, was de school in de 

vallei bouwen, waar water en landbouwgrond voorhanden is… De di-

recteur was zo blij dat zijn studenten bij ons konden oefenen hoe een 

tuinbouwtrekker te gebruiken en hoe een druppenirrigatiesysteem aan te 

leggen. 

 

Het liet ons opnieuw zien hoe enorm belangrijk goede planning en 

langdurige begeleiding zijn om tot goede resultaten te komen, iets dat 

verder in dit verslag aan de orde komt. 
 

Doelstellingen en Beleid 

 

De doelstellingen van de stichting zijn samen te vatten in de begrippen: 

 Assistentie en advies op het gebied van plattelandsontwikkeling 

buiten Nederland; 

 Geïntegreerde benadering: sociaal, geestelijk, fysiek, technisch en 

economisch; 

 Samenwerken met derden die een soortgelijk doel nastreven. 

 

Het beleid van de stichting wordt gekarakteriseerd door de begrippen: 

 Bijbelse principes; 

 Kansarme boerengemeenschappen; 

 Intensief contact met de lokale bevolking en het begeleiden van 

projecten totdat er werkelijk sprake is van groei op fysiek, maat-

schappelijk en geestelijk terrein die door de doelgroep zelf kan 

worden voortgezet. 

Nederland 
 

 

Ook in 2016 is verder gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk van 

lokale bedrijven die werkzaam zijn in de akkerbouw, veeteelt en tuin-

bouw. Hierbij ligt de nadruk op die ondernemers die affiniteit hebben 

Project: Netwerk Landbouw Nederland 

Donoren: privé donoren  

Uitgaven 2016: € 7.200 

Activiteiten: Werken aan een netwerk van ondernemers, hoofdza-

kelijk in de landbouwsector in Nederland, die betrok-

ken willen raken bij ontwikkeling buiten Nederland. 
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met de visie van Agrinas. Gedacht moet worden aan directe export van 

producten van een boer in Nederland naar een land als Albanië, maar 

ook aan langdurige betrokkenheid d.m.v. adviezen en bezoeken. We 

willen hierbij toewerken naar meer organische/ biologische teeltmetho-

den, iets dat in de landen waar Agrinas betrokken is, nog in de kinder-

schoenen staat. 

Albanië 
 

 

Ook in 2016 is in de commune Velçan in het Mokra berggebied van het 

district Pogradec de lokale stichting “Diakonia Albania” verder gegaan 

met het zorg bieden aan behoeftige ouderen en gehandicapten in 6 dor-

pen. Eén keer per week wordt voedsel afgeleverd terwijl er vier keer in 

de week een bezoek bij hen wordt afgelegd. Het projectteam ouderen-

zorg bestaat uit vier goed opgeleide medewerkers. Het project voorziet 

in medische zorg, sanitaire- en voedselartikelen, het uitvoeren van huis-

houdelijke taken, etc. Agrinas is betrokken bij dit project vanwege de 

langdurige betrokkenheid in deze regio. 

 

De door Diakonia Albania onderhouden kostschool in het bergdorp 

Bishnice had eind 2016 26 kinderen. Eind 2016 was nog niet begonnen 

met de bouw van een nieuw tehuis, o.a. als gevolg van problemen met 

de aankoop van grond in het dorp Bishnice. Agrinas’ betrokkenheid 

hierbij bestaat o.a. uit het vinden van fondsen via privé donoren om drie 

van de stafleden, waaronder de Albanese directeur, van een (deel)salaris 

te kunnen voorzien. Ook wordt de energiebehoefte en een deel van de 

voedselkosten van de kostschool via Agrinas gedekt. 

 

Organisatie: 

Project: 

Diakonia Albania CHW (DA) en ELIAH 

Diverse projecten in het district Pogradec 

Donoren: CHW, commune Velçan, EO Metterdaad, Gallagher, 

privé donoren 

Uitgaven 2016: € 60.528 

Activiteiten: financiële ondersteuning stafmedewerkers DA, as-

sistentie boerengroep ELIAH, import pootaardappe-

len, diverse graansoorten en knoflook vanuit Neder-

land. 



4 Jaarverslag 2016 

In 2016 werd opnieuw door 

een akkerbouwbedrijf in de 

Noordoostpolder aardappel-

pootgoed van een vrij ras 

(Spunta) geëxporteerd naar 

Albanië en daar onder toe-

zicht van de boerenorganisa-

tie ELIAH één jaar vermeer-

derd. Via hetzelfde bedrijf 

werd 500 kg Anaïs, een hele 

vroege aardappel, geleverd 

dat op proefvelden werd uitgezet. Via de Albanese agent van het Neder-

landse bedrijf HZPC kon 2,1 ton hoogwaardig pootgoed van een in Al-

banië zeer gewilde aardappel, Fabula, worden aangekocht en vermeer-

derd. Dit jaar deden 12 boeren mee aan het aardappelvermeerderings-

programma. Het geproduceerde pootgoed is lokaal opgeslagen en zal in 

de loop van 2017 worden verkocht aan boeren in lager gelegen delen 

voor de consumptieteelt. 

 

Ook werd hoogwaardig zaaizaad van wintertarwe, gerst en rogge geïm-

porteerd vanuit Nederland alsmede plantknoflook. Dit is bij diverse 

boeren ingezaaid / gepoot. De resultaten van de drie wintertarwe varië-

teiten die in november 2015 waren ingezaaid, waren zeer veelbelovend. 

Wonderlijk genoeg worden er nog geen nieuwe variëteiten van deze 

gewassen verbouwd in de streek waar wij werken. De knoflook leek te-

gen te vallen als gevolg van extreme koude gedurende winter van 2016-

2017. 

 

In het voorjaar werden twee velden geterrasseerd en met hazelnootstek-

ken beplant. Eén van deze velden wordt geïrrigeerd met druppelbevloei-

ing. Hazelnoten zijn nieuw in dit deel van Albanië.  

 

In juli werd een VW Transportbusje van Nederland naar Albanië 

overgebracht door een akkerbouwer uit de Noordoostpolder om daar te 

worden ingezet voor het werk van ELIAH in de bergen.  
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Er vonden diverse bestuursvergaderingen plaats met de boerenorganisa-

tie ELIAH, waarbij het huidige programma werd geëvalueerd en plan-

nen gemaakt voor de toekomst. Deze houden o.a. in het aanleggen van 

een kwekerij voor kersen, walnoten en tamme kastanjes, een start met 

één of twee huizen voor 

agrotoerisme en de aanleg 

van irrigatiekanalen naar 

twee dorpen die momenteel 

zonder irrigatiewater zitten. 

Opnieuw mocht ELIAH voor 

2016 een bedrag ontvangen 

van Gallagher Europe, 

waarmee een groot deel van 

de activiteiten kon worden 

uitgevoerd. 

 

In de zomer van 2016 werd door een team vanuit het Westland een be-

zoek gebracht aan het projectgebied in Mokra, waar in samenwerking 

met de staf van Diakonia Albania een kinderkamp van vijf dagen werd 

georganiseerd en diverse praktische projecten werden ondernomen. 

Hiervoor was in Nederland geld ingezameld. 

Bosnië 
Het Hoewel wij vanuit Nederland niet meer direct betrokken zijn bij het 

werk in Bosnië, blijft er toch contact. Het werk draait na de sluiting van 

Agrinas Bosnië volledig zelfstandig. De landbouwcoöperatie Agrisan die 

wordt geleid door Senad Hadžjibaj-

ramović en een andere ex-medewerker 

van Agrinas Bosnië, loopt goed. Net 

buiten de stad Sanski Most is door 

AgriSan een kassencomplex van  ruim 

een halve hectare opgezet,waar groen-

ten worden verbouwd en verkocht 

voor extra inkomsten. 

De destijds door Agrinas Bosnië op-

gezette associatie van groentetelers, 

Povrtlar en de overkoepelende organi-

satie van melkveehouders, SLUP ge-

naamd, functioneren nog altijd goed. 
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Dit is precies wat we voor ogen hadden toen we 20 jaar geleden activitei-

ten begonnen in Bosnië: hoop geven door werkgelegenheid te creëren, 

vooral in de landbouw.  

Kazakstan 
Evenals bij Bosnië het geval is, werkt de microkrediet organisatie (MKO) 

‘Agrinas’ sinds het vertrek van de buitenlanders geheel zelfstandig. Het is 

goed om te zien, dat evenals in Bosnië mensen doorgaan met hetgeen we 

met hen gestart zijn, op eigen kracht en met goede resultaten. 

Midden Oosten en Afghanistan  
 

Project: Proeftuin groenteteelt en voedselveiligheid 

Donoren: 

Uitgaven 2016: 

EO Metterdaad en private gevers 

€ 15.054 

Activiteiten: Bouw van een voorbeeld plastic tunnelkas, intro-

ductie van nieuwe groenten en klein fruit, opzet-

ten van een zaaikalender, onderwijs snoeimetho-

den voor fruitbomen. 

 
Omdat de in het jaarverslag 2015 aangekondigde registratie van Agrinas 

in het Midden-Oosten steeds meer vertraging opliep, werd het door EO 

Metterdaad ter beschikking gestelde bedrag van € 10.000 omgezet voor 

aanwending in Afghanistan. In november 2015 was op uitnodiging van de 

Nederlandse organisatie Village of Peace door twee medewerkers van 

Agrinas al een bezoek gebracht aan het achtergestelde en hooggelegen ge-

bied Bamiyan in Centraal Afghanistan. De vraag die er lag was om te hel-

pen bij het opzetten van een proeftuin voor de productie van fruit en 

groenten die tevens moest dienen om werkers te trainen voor andere op te 

zetten centra in het land. In 2016 volgden nog twee bezoeken.  

De Proeftuin in Bamiyan is een oase van groen en rust, aan de rand van 

Bamiyan. De tuin is sinds begin 2016 vol in bedrijf: er staat een kas, de 

composthoop werkt, de fruitbomen staan in bloei en overal schiet het 

groen met kracht uit de grond. De Proeftuin heeft drie doelen.  

Allereerst fungeert de tuin als opleidingscentrum. Het is de plek waar 

nieuwe personeelsleden van Village of Peace worden opgeleid tot agra-

risch medewerker. De kennis en ervaring die ze hier opdoen, nemen ze 

vervolgens mee naar een andere Proeftuin. Ook biedt de Proeftuin plek 

aan ca. 5 studenten van de universiteit van Bamiyan. 
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Het tweede doel is: het verbouwen van groenten en fruit. Er is in Afgha-

nistan weinig gezonde voeding voorhanden. Het voedsel dat in de proef-

tuin wordt verbouwd, wordt weer gebruikt in andere projecten van Village 

of Peace. Op dit moment gaat het grootste deel van de opbrengst van de 

tuin naar het Highland Hotel, waar Village of Peace een langdurige sa-

menwerking mee heeft. Het is bedoeling dat de tuin op termijn grote leve-

rancier wordt voor het NeM-project (gezonde voeding voor studenten). 

Het derde doel is: voorlich-

ting geven aan lokale boe-

ren: wat is er mogelijk en 

wat valt er nog te verbete-

ren? Hierbij ligt de nadruk 

op direct toepasbare verbete-

ringen, in de groenteteelt en 

de teelt van klein fruit. Denk 

bijvoorbeeld aan betere 

snoeimethoden van fruitbo-

men, het opstarten en onder-

houden van compost en het 

verbeteren van de bodemgesteldheid. 

In september bereikte ons het bericht dat de plaatselijke overheid besloten 

had om een nieuwe weg aan te leggen die dwars over onze proeftuin leid-

de! Hierdoor zal een deel van de tuin komen te vervallen en de kas die in 

april was opgezet, zal moeten worden verplaatst.  

Naast Bamiyan werd ook een bezoek gebracht aan de noordelijke stad 

Mazar-e-Sharif, waar de nadruk ligt op verbetering van de voedselveilig-

heid. Directe betrokkenheid van Agrinas zal in 2017 meer gestalte krijgen. 

Financiën 
De totale baten van de stichting voor 2016 bedroegen € 50.830, terwijl 

de uitgaven € 85.188 bedroegen. De gedetailleerde jaarrekening is op 

aanvraag in te zien. 
 

 

  

 

  

Uitgaven verdeling 2016 Inkomsten verdeling 2016 



8 Jaarverslag 2016 

 

 

 

 

 

  

 



Stichting Agrinas  1 

 
 

Foto voorpagina: Veldoverleg bij pootaardappelteelt in Albanië 
© Agrinas 2017 

 


