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Agriterra doet ertoe in Oeganda
Voormalig ZLTO-bestuurder Peter Brouwers 
toog vorige maand namens Agriterra naar 
Oeganda voor het zuivelproject TIDE. Doel 
was melkveehouders beter te verenigen om 
zo meer tegenwicht te bieden aan de private 
verwerkers die vooralsnog streven naar een 
zo laag mogelijke inkoopprijs.

Begin maart was ik, samen met Pierre 
Berntsen van ABN Amro, op adviesreis 
voor Agriterra voor het zuivelproject TIDE 

(The Inclusive Dairy Enterprise) in Oeganda. 
Het land heeft zich opgericht onder president 
Yoweri Museveni, die al sinds 1986 aan het 
bewind is en onlangs is herkozen. Er zijn nog 
grote uitdagingen in Oeganda waar volgens 
de Wereldbank 20 procent van de bevolking 
onder de armoedegrens leeft - minder dan 1,25 
dollar per dag te besteden - en waar corruptie 
aan de orde van de dag is. 

Dat schiet niet op, zult u denken. Toch 
word je elke keer weer ontzettend gemoti-
veerd om er wat aan te doen door de mensen 
die je er ontmoet. Elke bijdrage van onze kant 
betaalt zich uit. 

Melk bepaalt welvaart
Wij waren op bezoek in het zuidwesten 

van het land. Deze regio staat bekend als de 
‘Dairy Basket’, een echte zuivelregio waar de 
inkomsten uit melk de mate van welvaart in 
de dorpen bepalen. En die is laag. Doel van 
dit project is dan ook om de productie van 
het melkvee van 20.000 melkveehouders in 
de regio te verhogen en zo de economie en de 
voedingstoestand van de arme bevolking te 
verbeteren. Projectpartners in het TIDE-pro-
ject zijn Agriterra , SNV, Wageningen UR, The 
Friesian en de Nederlandse overheid. 

De koeien worden met de hand gemolken 
en vreten het ‘gras’ in de omgeving. De melk 
wordt met de fiets of brommer naar een ver-
zamelpunt gebracht. Met een melkprijs van 
15 cent zijn de inkomsten uit melk gemiddeld 
zo’n 5 à 10 euro per bedrijf en gezin per dag. 
De melkveestapel bestaat nog grotendeels 
uit lokale rassen. Kunstmatige inseminatie is 
beperkt beschikbaar en duur, mede door de 
vele herinseminaties die nodig zijn.

Krachtvoer, hooiwinning, silage en kunst-
mest komen nauwelijks voor. Juist op dat 
gebied is nog een wereld te winnen. Beter 
graslandbeheer, aanleggen van voorraden, 
inkruisen met goede rassen, bestrijding van 

ziekten, verbetering van melkhygiëne, et cete-
ra. De kosten gaan voor de baten.

Twee derde van de melk in Oeganda gaat 
niet naar de fabriek, maar wordt lokaal ver-
handeld en veelal onbehandeld geconsu-
meerd. Dat is een enorm risico, want zoönosen 
- ziekten die van dier op mens overdraagbaar 
zijn - als brucellose en tuberculose komen veel 
voor. De verwerkende industrie wordt gedo-
mineerd door private verwerkers. Zij streven 
geen hoge uitbetalingsprijs na, maar een lage 
inkoopprijs. In coöperatief verband wordt er 
slechts melk ingezameld en weer verkocht aan 
deze verwerkers of tussenhandelaren. 

weinig vertrouwen
Sinds enkele jaren wordt gesproken over 

het opzetten van een coöperatieve melkfa-

briek om tegenwicht te bieden aan private 
verwerkers. De praktijk leert echter dat de 
koepelorganisatie niet competent is en sterk 
wordt beïnvloed door politiek belang en 
eigenbelang. Het vertrouwen van leden in de 
centrale coöperatie is dan ook laag.

Doel van onze adviesreis was een aantal 
coöperaties, of beter gezegd leverancierscol-
lectieven, te selecteren die leiderschap tonen 
om voor hun leden een hogere melkprijs te 
bewerkstelligen. We hebben twintig coöpera-
ties bezocht om erachter te komen welke de 
beste papieren hebben om in het TIDE-project 
verder mee samen te werken.

Criteria zijn het kunnen faciliteren van de 
beste boeren binnen de coöperatie om andere 
boeren wat te leren, de bereidheid om zelf te 
investeren in trainingen en om yoghurtcultu-

ren te introduceren om zo de kwaliteit en de 
houdbaarheid van melk te verbeteren.

Uiteindelijk leverde dat dertien coöpera-
ties op met in totaal tweeduizend leden. Een 
mooie start, maar er is nog een lange weg te 
gaan.   

Het zuidwesten van Oeganda is een echte zuivelregio waar de inkomsten uit melk de mate van welvaart in de dorpen bepalen. Foto: Peter Brouwers

Uitstel betaling bedrijfstoeslag
De periode voor de Gecombineerde opgave 
2016 is al open, maar nog steeds hebben 
niet alle ondernemers hun toekenning van 
betalingsrechten en volledige uitbetaling 
over 2015 ontvangen van RVO. 

LTO Nederland heeft aan de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO)/het 
ministerie van Economische Zaken (EZ) 

gevraagd om duidelijkheid te geven over de 

betalingsrechten en volledige uitbetaling over 
het jaar 2015.

Daarbij geeft RVO aan dat ze de genoem-
de datum van 1 april waarvoor de dienst alle 
beschikkingen wilde doen, heeft opgeschoven 
naar 15 mei. 

Zo snel Mogelijk
LTO heeft aan RVO/EZ gevraagd zo snel 

mogelijk definitief duidelijkheid te geven.

Promotiepakket in aanhanger 

ZLTO-afdelingen die een evenement organiseren, kunnen de ZLTO-promotieaanhangwagen gebrui-
ken. Voor 100 euro beschikt een afdeling dan over een compleet pakket aan onder meer promotie-
materialen, bewegwijzering en speelgoed. Meer info op www.zlto.nl/promotiemateriaal. Foto: ZLTO

38 miljoen inwoners
Oeganda telt 38 miljoen inwoners. De gemiddelde 
levensverwachting is 55 jaar. Zo’n 70 procent 
van de bevolking is afhankelijk van de agrarische 
sector. Oeganda is een vruchtbaar land, maar 
enkele maanden per jaar is er droogte en valt de 
melkproductie terug omdat er nauwelijks aan 
ruwvoerwinning wordt gedaan. De productiviteit is 
sowieso laag, met 4 tot 6 kilo melk per koe per dag.

In memoriam Wim Renders
Wim Renders, voormalig varkenshouder en eigenaar 
van natuurkampeerterrein De Biezen in Aarle-Rixtel, 
is woensdag 30 maart op 67-jarige leeftijd overleden. 
Sinds 1973 was hij lid van ZLTO en hij bezocht regel-
matig de vergaderingen van ZLTO Laarbeek. Volgens 
Wim Nooijen van ZLTO Laarbeek kon Renders een 
brug slaan tussen de belangen van de agrariërs en de 
belangen van de natuurorganisaties. ‘Als de belangen 
botsten, was Wim een man die daarin een midden-
weg wist te bewerkstelligen.’

ZLTO-leden kwamen Renders op diverse bijeen-
komsten tegen vanuit zijn bestuursfuncties bij het 
Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) Brabant en 
Vekabo, als voorzitter van Stichting Peelpromotie en 
als lid van Peelnetwerk. De Aarle-Rixtelnaar liet geen 
kans onbenut om het mooie van Zuidoost-Brabant te 
promoten en te benadrukken.
Het bestuur, de directie en de medewerkers van ZLTO 
wensen de nabestaanden veel sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies.


