
Vastenactie 2019 – Parochie Sint Maarten 
 

 
“You are helping us to fill this bag with Food and Hope” 

 
Sinds afgelopen maart ontving het project Corral de Piedra  een opmerkelijke 

versterking met de steun van Vasten Actie van de Parochie Sint Maarten 
2019. 
 

Dit project is in 2017 samen met andere sponsors gestart en is erg dankbaar 
dat er nu extra ondersteuning komt van uit de parochie Sint Maarten. Met 

deze ondersteuning gaan we 5 families ondersteunen om hun een meer 
levensvatbaar bestaan te laten opbouwen. Maar dat niet alleen. Samen, 
vanaf 11.000 km ver en onze mensen in Panama, veranderen we het leven 

van ongeveer 50 mensen, vooral kinderen. 
 

Dit zijn de feiten: 
 
1. De oprichting van een groep van 5 arme gezinnen, die samenwerken, 

maar niet alleen, in een project van hoop en gemeenschapsleven en werk. 
Ze komen samen om elkaar te helpen, een keer per week, sinds afgelopen 
mei. Ze hebben een schema om elke week naar een ander gezin te gaan. 

"Unity" is het eerste succes op een plaats waar mensen ver van elkaar 
wonen. 

2. De families zijn betrokken bij het proces van landbouwontwikkeling en 
constructies van de keuken en kippenhokken. Dit gebeurt voornamelijk door 
de vrouwen (moeders) die de stabiele factoor zijn in dit project. 

3. Kinderen spelen een belangrijke rol, omdat ze flexibel zijn en deel 
uitmaken van hun eigen ontwikkeling en tegelijkertijd de mogelijkheid 
kunnen vergroten om meer en beter voedsel te krijgen. 



4. Het project wordt gemotiveerd en afgesloten onder toezicht en opgevolgd 

door techniese adviseurs en uiteraard ook mijn persoonlijke deelname aan 
het proces. Dit werk vond plaats in hun eigen dorp en verhuisde elke keer 

naar een ander gezin (Corral de Piedra) en een opleiding op de pedagogische 
landbouwboerderij in Cerro Plata van de stichting. Het zijn bijeenkomsten 
met gesprekken, training, lesgeven en werken. In totaal 8 bijeenkomsten in 

de periode tot 31 juli (de laatste). 
5. We hebben 4 toiletten gebouwd, 6 kippenhokken en hokken voor de 
opslag van voedsel en drinken voor de kippen, 7 nieuwe vijvers voor vissen 

en 3000 vissen die er al opgroeien; 1 nieuwe vijver is in aanbouw; we hebben 
water voor twee families (voor hun gebruik en landbouw en visgebruik), met 

pijpen van de berg met verschillende afstanden; 
6. Elk gezin heeft een nieuwe moestuin met: groene bonen, paprika, 
komkommer, ananas. Sommigen van hen hebben ook zaad van andere 

bonen, rijst en koffiezaailingen, papaja, zuurzak, hachiote (een 
kruidenplant) ontvangen. 

7. Elke familie heeft van het project enkele hulpmiddelen ontvangen om de 
landbouw te bewerken, waaronder enkele kruiwagens. 
8. De landbouwvoorraden omvatten organische meststoffen als 

wormenmeststof (vloeibaar en vast) geproduceerd door onze stichting in de 
boerderij van Cerro Plata en kippenuitwerpselen om in de grond op te 
nemen. Hun eigen kippenprojecten zorgen ook voor mest voor hun eigen 

tuinen. 
9. Vijf families hebben 1000 kuikens gekregen om te telen en voor eigen 

voedsel. Door de verkoop hiervan kunnen ze in het vervolg verder gaan 
zonder ondersteuning van ons.  
10. Alle deelnerms krijgen tijdens elke werk- of trainingsdag een warme 

maaltijd welke  gesponsord wordt door het project. 
11. Het transport van de materialen en ook aan de contructie van de 

keukens en kippenhokken is door de families volop meegewerkt. De 
technische bouwer heeft ook een deel hiervan gesponsord. 
 

NOG AF TE WERKEN  
 
1. Bouwen van 4 andere toiletten; constructie van 4 andere kooien voor 

kippen; bouw of verbetering van 4 keukens. (de families hebben 
verschillende behoeften). 

2. Het is uiterst belangrijk om de families verder te blijven volgen. Dit proces 
gaat langzaam. De planning is om minimaal twee keer per maand contact 
met ze op te nemen. 

 
 
 

 
 

 



TOEGEVOEGDE WAARDEN 

 
1. Een jongeman van Corral de Piedra die Spaans studeert aan de 

universiteit zal worden opgenomen in een ander educatief project van onze 
stichting (fusodep.com). Hij zal dan helpen bij de educatie van sommige 
volwassenen van de groep in het weekend en tijdens zijn vakantie. 

2. Studenten van sommige scholen in Panama, zoals een school uit Las 
Tablas, kwamen voor een sociale dienst in Corral de Piedra om de mensen 
te helpen bij het starten van het “vasten actie” -project in de eerste week van 

juni. Ze zijn al verbonden in solidariteit met het project. 
3. Het project klinkt naar de nieuwe autoriteiten in Panama, als model, om 

te worden beantwoord in de landelijke, inheemse gebieden van Panama. 
Panamá heeft nog steeds een half miljoen mensen die in extreme armoede 
leven (het is jammer voor ons). 

4. Deze 5 families voelen zich met meer motivatie om door te gaan, ze voelen 
zich niet alleen en hebben een enorme HOOP voor de toekomst. 

 
 
 

 
Door: P. Roberto Gonzalez 
Cerro Plata, 1 augustus 2019. 

 



 
 


