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TUSSENRAPPORTAGE 
LANDBOUWPROJECT 

U heeft van ons een projectvoorstel ontvangen voor financiële steun van het landbouwproject bij 
onze partner organisatie Pronino Honduras. Dankzij uw financiële ondersteuning hebben we grote 
stappen kunnen maken in dit project. Met dit verslag brengen we u graag op de hoogte van de 
voortgang 

Eind 2019 konden we een doorstart maken met het 
landbouwproject dankzij Stichting van Rumpt. Al snel heeft 
Pronino iemand gevonden die het project met veel 
enthousiasme en plezier coördineert. Juan Carlos 
(bovenste foto), ‘de agronoom’, is heel goed in het 
enthousiasmeren van de kinderen, die hem maar al te 
graag helpen op het land. Ook heeft hij goede lokale 
contacten, wat goed zou uitkomen voor het verkopen van 
gewassen en eieren in de toekomst. 

Eind 2019 is er gelijk een hek gebouwd aan de achterkant 
van het terrein, om mensen tegen te houden die groenten, 
fruit en dieren kwamen stelen. Tot nu toe lijkt dit goed te 
werken tegen indringers.  

Als onderdeel van het land klaarmaken en herstellen voor 
het doorstarten van het project is het gehele land 
schoongemaakt van afval en onkruid. Daarna is de grond 
bewerkt, zodat er zaden en stekjes geplant konden 
worden.  

Pronino heeft een lokale donatie gehad van een aantal 
soorten zaden. Juan Carlos heeft samen met collega’s en 
kinderen 600 bananenplanten geplant en zo’n 250 yuca-
planten. En tot ons grote plezier zijn bijna alle zaden 
uitgekomen. Ook zijn er een aantal sinaasappelbomen 
geplant, die erg goed groeien .

Naast het planten van nieuwe gewassen heeft Juan Carlos 
met veel toewijding gezorgd voor de bestaande gewassen. 
Zo heeft hij onder andere de mangobomen nieuw leven 
ingeblazen. 
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We zijn enorm dankbaar voor en trots op het landbouwproject en de 
vooruitgang die de afgelopen zeven maanden is geboekt. Elke dag 
zorgt Juan Carlos voor een groot stuk land vol met teeltgewassen. De 
bananenbomen en yuca-planten groeien als kool. Ook de andere 
gewassen staan er fantastisch bij! Deze gewassen produceren nu 
gezond fruit en groenten die voornamelijk worden gebruikt voor het 
voeden van kinderen en personeel.

Met de kippen gaat het ook erg goed. Ze leggen tussen de 50 en 70 
eieren per dag, die gebruikt worden voor eigen consumptie en tegen 
een gereduceerd tarief aan werknemers worden verkocht.

De kinderen nemen met plezier elk weekend deel aan de 
landbouwactiviteiten. Daarbij hebben ze de verantwoordelijkheid op 
zich genomen om de kippen elke dag te voeren en van water te 
voorzien. Het landbouwproject is voor hen een belangrijke 
therapeutische activiteit en iets waar ze over het algemeen veel 
plezier in hebben.  

Zeker in tijden van COVID-19 en de daaropvolgende lockdown die nu 
al maanden duurt, is het extra nuttig om voor een deel in eigen 
voedsel te voorzien. Met voedseltekorten en de logistieke obstakels 
die de lockdown met zich meebrengt zijn we extra dankbaar dat we 
juist nu de vruchten kunnen plukken van de hernieuwde opzet van dit 
project!

Namens de kinderen en jongvolwassenen wonend bij Pronino en 
bestuur van Homeless Child danken wij u hartelijk voor uw steun voor 
dit project. 

Indien u het op prijs stelt kunnen we meer fotomateriaal toesturen 
dan in dit verslag te zien is. Ook bonnen en facturen zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we die graag.

U kunt hiervoor mailen naar info@homelesschild.com, wij komen er 
dan zo snel mogelijk op terug.

Vriendelijke groeten,

Manon Reus, voorzitter Stichting Homeless Child


