
A
griterra doet dit met inzet van deskundigen 

uit de Nederlandse agrarische wereld, 

de zogenaamde Agripoolers. Voor 

praktische teeltbegeleiding en advisering 

werkt Agriterra het liefst met leden-telers 

van Nederlandse coöperaties, onder het motto farmer 

tells a farmer. Half januari werd ik door een Agrico-

lid erop geattendeerd dat Agriterra half februari een 

agripooler met specialisatie pootaardappelteelt zocht voor 

bestemming Rwanda. Het werk zou bestaan uit praktische 

voorlichting in het veld op het gebied van de gehele 

pootaardappelteelt.

Doel van de missie
Agriterra werkt in Rwanda met een team van acht lokale 

medewerkers. Zij begeleiden de aangesloten Rwandese 

coöperaties. Met een aantal van deze medewerkers ben 

ik het veld in gegaan. Op het kantoor van Agriterra in 

Arnhem heb ik mij laten bijpraten over het doel van deze 

missie. Concreet komt het erop neer dat in de week van 

het bezoek aan Rwanda je alle dagen op pad bent met 

de medewerkers van Agriterra, overal veldbezoeken 
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brengt aan pootaardappelpercelen en dat je daar met 

de aangesloten coöperatieleden in gesprek gaat over 

de teelt van pootaardappelen. Daarbij geef je adviezen/

aanbevelingen hoe zij het rendement van hun teelt 

kunnen verbeteren. Met toch wel de nodige spanning 

en nieuwsgierigheid ben ik dit avontuur aangegaan: wat 

kan ik verwachten, wat kom ik tegen, wat kan ik voor de 

telers daar betekenen? Dat speelde voortdurend door mijn 

hoofd. Zo gezegd zo gedaan, een week de boerderij thuis 

op een laag pitje achterlaten, en op weg naar Rwanda.

Razende drukte
De aankomst en mijn eerste kennismaking met Rwanda 

was al een belevenis op zich. In de taxi van het vliegveld 

naar het hotel in de hoofdstad Kigali viel de enorme 

verkeersdrukte direct op: fietsers (fungerend als taxi met 

goederen of personenvervoer), motoren als taxivervoer, 

auto’s en heel veel mensen te voet. Als het ware een 

compleet mierennest op straat. Verkeersregels worden 

anders geïnterpreteerd dan in Nederland, heb ik het idee.

Vanuit de hoofdstad Kigali ben ik per taxi twee uur in 

noordelijke richting gereden naar de stad Musanze waar 

Agriterra een kantoor heeft. Hier heb ik kennis gemaakt 

met de Agriterra-teamleden, Benoit Matabazi, Remy 

Muramira, Jean Bride Ngoga en de Keniaanse Agriterra-

medewerker Patrick Kagathi. Na een hartelijke ontvangst 

zijn we direct aan het werk gegaan door het veld in te 

gaan. We hebben deze week zowel bestaande Agriterra-

coöperaties ontmoet als ook net nieuw aangesloten 

coöperaties van Agriterra.

Samen sterk
Wat opvalt in het veld zijn de zeer kleine percelen. Een 

landbouwbedrijf in Rwanda is niet veel groter dan tussen 

de 0,1 en 0,5 hectare. De grond bestaat uit vruchtbare 

vulkanische gronden, met zo hier en daar op plekken 

veel gesteente aan de oppervlakte. Veel Rwandese 

boeren hebben zich verenigd in coöperaties, om zowel 

aan de aankoopzijde als ook aan de verkoopzijde meer 

marktmacht te hebben.

Bij mijn eerste veldbezoek viel gelijk op dat er heel veel 

vrouwen aanwezig zijn die ook in belangrijke mate alle 

landwerkzaamheden voor hun rekening nemen. Alles, 

maar dan ook echt alles, gebeurt met de hand: van de 

bedden maken, poten, bemesten, looftrekken tot aan het 

rooien van de aardappels. Ik heb mij laten vertellen dat ze 

voor 1 hectare pootaardappelteelt ongeveer 60 mensen 

nodig hebben en dat één man één euro per dag verdient.

“Het zou goed zijn als 
iedere verwende Europeaan 
eens een week ging werken 
op een boerderij in dit deel 

van de wereld.”
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Langzaam maar zeker vooruit
Veel werkzaamheden in de pootaardappelteelt gebeuren 

nog onder het mom van “dat hebben we altijd zo 

gedaan”, een soort traditie die moeilijk te doorbreken is. 

Schoorvoetend is een aantal coöperaties naar Nederlands 

voorbeeld begonnen met aardappels op 75 cm ruggen te 

poten. Dit lukt echter niet overal, omdat er niet voldoende 

losse grond is om een rug te maken. In Rwanda hebben 

ze twee seizoenen per jaar, waar meestal één keer per 

jaar aardappelen op hetzelfde stuk worden geteeld, en 

in het andere seizoen wordt dan mais, erwten of bonen 

geteeld. Aardappelmoeheid is daarom ook een probleem 

in Rwanda.

Wat tijdens mijn veldbezoeken mooi was om te zien is 

dat de aanwezige coöperatieleden zeer nieuwsgierig zijn, 

veel praktische vragen hebben, dat ze erg enthousiast zijn 

en trots op hun aardappelvelden. Er is nog veel werk te 

verrichten en er valt hen nog veel te leren in Rwanda op 

pootaardappelgebied. Ook liggen er kansen voor Agrico, 

zeker in het licht van onze nieuwe strategie, maar dan 

moet de Rwandese regering wel willen meewerken.  

Aan de pootaardappeltelers daar zal het niet liggen.

Een ervaring rijker
Bij thuiskomst na een enerverende week kreeg ik de 

vraag wat ik nu van dit bezoek aan Rwanda had geleerd. 

Na even te hebben nagedacht kwam in mij op dat het 

misschien wel eens goed zou zijn als iedere verwende 

Europeaan (daar behoor ik ook toe) eens een week ging 

werken op een boerderij in dit deel van de wereld. Ik 

heb diep respect en bewondering voor onze collega-

telers in Rwanda, hoe zij toch in onze ogen onder zware 

omstandigheden een inkomen weten te genereren en vol 

goede moed in het leven staan. 

There is no doctor patient advice, 
it’s a farmer tells a farmer, they 
speak the same language: dat is 
de kracht van de agripooler over 

de gehele wereld.

Paul Cryns (ledenraad)

Swifterbant
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