
Kerk versterkt werk en positie 
van boeren in Indonesië



Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te 
houden. Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. 
Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op 
te komen voor hun rechten en traint hen om hun land zo te verbouwen dat de 
grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt.

Steun boeren in Zuid-Sumatra, Indonesië

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

•  € 22,50 training voor een boer(in) in duurzame veehouderij
•  € 90,- eenmalig voedselpakket als extra ondersteuning voor 

een kwetsbaar gezin
•  € 350,- zevendaagse training voor tien jonge boeren in 

duurzame landbouw

Uw gift is welkom via de collecte, op NL89 ABNA 0457 457 457  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Boeren Indonesië, of doneer online. Hartelijk dank!
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Yabima doet dat door boerengroepen  

te trainen in (ecologische) landbouw-

methoden en hen te helpen bij het opzetten 

van spaar- en kredietgroepen, zodat zij 

kunnen investeren in nieuwe zaden of een 

stalletje om hun producten te verkopen. 

Daarnaast organiseert Yabima activiteiten 

voor mensen met verschillende religies 

en etnische achtergronden, bedoeld om 

respect en begrip voor elkaar te krijgen. 

Het aantal conflicten in de regio is de 

laatste jaren toegenomen en Yabima wil 

graag haar grote netwerk en goede naam 

inzetten om een tegenbeweging te starten  

die zich inzet om in vrede samen te leven. 

“Zuid-Sumatra is een huis voor iedereen,” 

vinden de medewerkers van Yabima.

Helpt u mee? Geef boeren op  

Zuid-Sumatra een nieuwe kans!

kerkinactie.nl/boerenindonesie Meneer Beni, cacaoboer

“Yabima heeft mij geholpen om  
een goede prijs te krijgen  

   voor mijn cacoabonen”


