
De stichting STEPPING STONE LIBERIA (SSL)
helpt boer(inn)en in de afgelegen provincie
Rivercess, Liberia, bij het verhogen van hun
landbouwproductie. Daarmee kunnen zij beter
voorzien in eigen voedselbehoeften en tevens
produceren voor anderen om zodoende extra
inkomsten te realiseren. Met die inkomsten
kunnen zij hun kinderen onderwijs laten volgen
en medische voorzieningen betalen. Deze boeren
of liever gezegd, het zijn boerinnen, hebben een
jarenlange burgeroorlog overleefd, een nieuw
bestaan opgebouwd en zijn daarna getroffen
door de Ebola-crisis. Een crisis die opnieuw
duidelijk maakte dat het land kampt met een
enorm voedseltekort. En dan te bedenken dat er
voldoende vruchtbare landbouwgrond ter
beschikking staat.
Wat de boerinnen echter missen is de kennis en
het gereedschap om de productie te verhogen.

Ze hebben geen kennis van 
moderne landbouwtechnieken en 
niet de beschikking over goed 
landbouwgereedschap. SSL helpt 
hen daarmee. Een Liberiaanse 
landbouwkundige is in dienst 
genomen die hen schoolt in 
moderne landbouwmethodes van 
grondbewerking, productie van 
compost, selectie van zaden etc. 
Ook zijn proefvelden  aangelegd 
om te demonstreren wat het effect
is van moderne 
landbouwtechnieken. Daarnaast 
hebben is er een 
gereedschapsbibliotheek opgezet 
waar boerinnen tegen een geringe 
vergoeding landbouwgereedschap
kunnen huren. 

De bibliotheek verleent de volgende diensten:
• uitleen van handgereedschap, zoals zeisen en schoffels etc.
• aanbod van mechanisch gereedschap, zoals kettingzagen en tweewielige trekkers aan loonwerkers. 

Boeren kunnen dit gereedschap huren inclusief een getrainde loonwerker die ervaring heeft in het 
hanteren van dit gereedschap

• advies; in het gebouw is een balie aanwezig waarin onze landbouwkundige op gezette tijden vragen 
beantwoordt en advies geeft. En boeren kunnen in dit ontmoetingspunt onderling kennis en ervaring 
uitwisselen

• de locatie fungeert als ophaalpunt waar boeren hun producten aan kunnen bieden aan handelaren
• het slijpen en repareren en lassen van gereedschap van derden

Overal helpt mee met de inrichting vandeze gereedschapsbibliotheek met een bedrag van 
5000 euro


