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1. Voorzitter (Directeur) Dhr. KINDA Boukary
Ik was een veld- en kantooragent op het gebied van sponsoring bij Plan International. Met
deze ervaring en een bachelor in sociologie, wordt het werk van het organiseren van
productie met de bevolking met minder moeite uitgevoerd.
APRODES werd in 2000 opgericht na onbevredigende oogstjaren. De landbouwseizoenen
van 1998 en 1999 waren inderdaad niet goed voor de bevolking van Loulouka en omgeving.
Gezinnen waren niet in staat om in de voedselbehoeften te voorzien.
Om de situatie te verhelpen, kwamen we op het idee om wat goodwill op dorpsniveau te
mobiliseren om bodembemestingsactiviteiten uit te voeren; het graven van ZAI, het maken
van bunds en het planten van bomen om de landbouwopbrengsten te verbeteren. We hebben
daarmee bevredigende resultaten geboekt.
Maar deze activiteiten kenden door hun aard een lage deelname van vrouwen. Gezien hun
numerieke belang (51,2% van de bevolking van het land), vereisen hun rol en plaats in
ontwikkeling speciale aandacht. Het is in deze context dat we de Loulouka Women's Group
hebben opgericht met als doel vrouwen te betrekken bij ontwikkelingsactiviteiten. Omdat
het Lac Bam een potentiële bron van inkomsten was, werden deze vrouwen ook begeleid in
de praktijk van het tuinieren.
Omdat het initiatief succesvol was gezien de opbrengsten en het inkomen van vrouwen in
Loulouka, hebben verschillende vrouwengroepen in Badinogo, Darigma en Koumbango hun
interesse getoond om deel te nemen aan ons programma. Dus met de steun van onze
partners, waaronder Sahelp, heeft ons initiatief zich naar deze dorpen verspreid en omvat
bijna 250 vrouwen in de groenteproductie. Dit tot grote tevredenheid van de vrouwen en
hun families. In Loulouka wordt naast onze hoofdgroep Yam-Wekre onze steun uitgebreid
naar andere groepen waaronder Wendpouiré, Tegwendé en Songtaaba.

Met Sahelp was ons initiatief niet beperkt tot de groenteteelt, maar werd ook uitgebreid tot
de promotie van zonne-energie om het gebruik van brandhout te verminderen. Op dit
niveau, zelfs als we een langzame adoptie van Cookit op huishoudelijk niveau betreuren, is
de adoptie van de verbeterde over in onze interventiedorpen zeker.
Toen kwamen COVID-19 en de terroristische aanslagen die massale ontheemding
veroorzaakten van bevolkingsgroepen. Deze concentreerde zich in Kongoussi, voornamelijk
in Loulouka. Deze twee dingen zorgden voor enorme problemen voor de mensen in het
gebied, zodat de financiële situatie van de huishoudens ontwricht en verzwakt raakte. Het
economisch herstel voor vrouwelijke producenten is nog steeds noodzakelijk. Het is echter
ook opportuun om andere activiteiten te ontwikkelen, zoals de verwerking van
landbouwproducten om bepaalde consumptiemaaltijden met minder voorbereiding
beschikbaar te stellen, zoals gierstmeel of cassavepasta. We zouden ons ook kunnen wenden
tot de pluimveehouderij in de familie, bewustmaking en educatieve ondersteuning.

