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A)  Het project in het ontwikkelingsland

1.  De beschikking (toekenninsbrief)
In de beschikking medefinanciering staan onder de punten 4 en 5 van de uitvoerings-
overeenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd. Hoe hebt u hieraan uitwerking gegeven?

Wat betreft punt 4 van de uitvoeringsvereisten uit de uitvoeringsovereenkomst is aan alle 
specifieke voorwaarden voldaan. Dit blijkt ook uit de positieve beschikking van NCDO van 
15 juli 2008 omtrent het verstrekken van een voorschot op de subsidie. 

Op het moment dat NCDO de beschikking van 26 maart 2008 heeft verstuurd was de 
projectuitvoerder Kees van Vliet al in het projectland en met het project van start gegaan. 
De uitvoeringsovereenkomst is bij afwezigheid getekend door mede-bestuurslid Jeroen 
Leeuwenberg. Hiervan is destijds geen kopie gemaakt voor de administratie van de Stichting.

Volgens punt 5 van de uitvoeringsovereenkomst moest voor 15-07-2009 het verslag over de 
uitvoering en de resultaten van het project zijn ingediend. Nadat de KPA-aanvraag was ingediend 
bleek er achteraf gezien nog geen 100% zekerheid te bestaan om het project uit te kunnen voeren 
binnen het opgegeven tijdsbestek. Dit in verband met de visa van de projectuitvoerder Kees van 
Vliet. Over deze kwestie is in april 2008 telefonisch contact geweest met de subsidielijn en heeft er 
hier opvolgend een e-mailcorrespondentie plaatsgevonden met mevrouw F. Joordens. Hierin is door 
NCDO ingestemd de inleverdatum van de eindrapportage uit te stellen tot november 2009.  

2A. De uitvoering van het project in het buitenland
Beschrijf in hoeverre de oorspronkelijke doelstellingen gehaald zijn.

De doelstellingen, zoals in het oorspronkelijke voorstel zijn geformuleerd:

Primaire doelstelling:
Het primaire doel van dit project is om het voedselaanbod onder de Xavante indianen in het 
indianenreservaat ‘Pimentel Barbosa´ structureel te verbeteren door de verwerking van de 
‘mandioca’ (cassave) mogelijk te maken en de aanplanting van dit gewas te stimuleren. Zo wordt 
bijgedragen de armoede en de daarmee gepaard gaande honger, ziekten en hoge kindersterfte 
onder deze indianen terug te dringen en de onafhankelijkheidspositie te versterken.

Korte termijndoelen:
1. Het bouwen van drie mandioca huisjes ter verwerking en opslag van de mandioca in de   
 periode maart 2008 tot en met maart 2009. 
2. Een samenwerkingsverband opzetten om samen met de Xavante de huisjes te bouwen   
 waarin de mandioca verwerkt en geconserveerd kan worden. 
3. Training van vrouwen (jongeren en ouderen) in het gebruik en onderhoud van dit 
 regionale bekende systeem van mandioca-meel productie. 
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4. Voorkomen van verbranding of beschadiging van de benen van de vrouwen. Zij staan nu   
 vaak om de bakplaat heen, waarbij het vuur direct op hun afstraalt. 
5. Stimulering tot het planten van meer mandioca, omdat vanaf nu verwerking en 
 conservering mogelijk is. 

Lange termijndoelen:
6. Het creëren van draagvlak en betrokkenheid onder de indianenpopulatie m.b.t. het project  
 door middel van resultaten  direct zichtbaar te maken. Van mandioca naar meel.
7. Overdragen van kennis m.b.t. het creëren van duurzame voedselbronnen.
8. Als het project na evaluatie een goed resultaat heeft geleverd, zowel voor korte als lange   
 termijn, zal gekeken worden of het mogelijk is het project te implementeren bij andere   
 indianengroepen of dorpen.
9. Stimulering van samenwerking met de vier andere dorpen in het reservaat zonder  een   
 goede installatie voor mandiocaverwerking. 
10. Door mogelijkheden te creëren van voedselproductie zullen geleidelijk aan minder 
 gezinnen volledig afhankelijk zijn van financiële inkomsten.
11. Het bevorderen van sociale cohesie binnen de Xavante gemeenschap.  

Toelichting korte termijndoelen:
1. Het bouwen van drie mandioca huisjes ter verwerking en opslag van de mandioca in de   
 periode maart 2008 tot en met maart 2009. 
 In de periode van 15-03-2008 tot en met 15-04-2009 zijn in er totaal vier mandioca-
 huisjes gebouwd. Volgens plan is het project in eerste instantie uitgevoerd in de dorpen   
 Papa Mel, Caçula en Pimentel Barbosa. Tijdens de uitvoering van het project in het derde   
 dorp is besloten het project uit te breiden met nog een vierde dorp.  Qua tijd en financiële   
 middelen was daar ruimte voor. 
 In samenwerking met Frans Leeuwenberg van de partnerorganisatie PUMA en de 
 dorpschef van het dorp Pimentel Barbosa heeft er in januari 2009 een oriënterend bezoek  
 plaatsgevonden in twee dorpen binnen het Xavante reservaat Parabubure. De keuze is 
 gevallen op het dorp Bom Jesus da Lapa. Een politiek stabiel dorp met een gemotiveerde en   
 georganiseerde gemeenschap. 

2. Een samenwerkingsverband opzetten om samen met de Xavante de huisjes te bouwen   
 waarin de mandioca verwerkt en geconserveerd kan worden.
 Ter kennismaking en als voorbereiding op het project heeft de projectuitvoerder Kees van
 Vliet in september 2007 samen met Frans Leeuwenberg een bezoek gebracht aan de   
 drie dorpen in het reservaat Pimentel Barbosa. Hier zijn de projectvoorwaarden 
 voorgelegd en wederzijdse afspraken gemaakt omtrent de uitvoering van het project. Bij
 aanvang van de projectuitvoering in maart 2008 is tevens een bezoek gebracht aan alle
 drie de dorpen en zijn de gemeenschappen op de hoogte gebracht van de uiteindelijke   
 planning. Een basis voor een goede vertrouwensrelatie was hiermee tot stand gebracht.

 Tijdens de  uitvoeringswerkzaamheden van het project is de warã (de dorpsraad die   
 dagelijks met zonsopgang en ondergang plaats vindt) een belangrijk middel geweest om   
 de voortgang, planning en problemen openbaar en bespreekbaar te maken voor de hele   
 gemeenschap.
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 Een groot voordeel van dit project is de tastbaarheid ervan. Na iedere werkdag is er direct
 resultaat en vooruitgang zichtbaar wat het creëren van draagvlak en betrokkenheid onder  
 de werkers bevordert. Over het algemeen is de samenwerking zeer goed verlopen.  
 De problemen die zich hebben voorgedaan wat de samenwerking betreft beperken zich tot  
 het transport en de opkomst van de werkers. 

3. Training van vrouwen (jongeren en ouderen) in het gebruik en onderhoud van dit region  
 aal bekende systeem van mandioca-meel productie. 
 In de afrondingsfase van de bouw zijn een aantal families binnen de gemeenschappen
 verzocht voorbereidingen te treffen om de week daarop voor de eerste maal het 
 mandioca-huisje in gebruik te nemen. In alle gevallen zijn dit families geweest waarvan
 een aantal leden nauw betrokken zijn geweest bij de bouw ervan en de drempel dus   
 minder hoog was in vergelijking met de families waar weinig contact mee is geweest.

 Belangrijk hierbij is te weten dat een dergelijk gemeenschappelijk gebouw nieuw is binnen  
 de Xavante-cultuur en dat de vrouwen binnen deze cultuur een ondergeschikte rol hebben  
 aan de mannen en een bepaalde gene hebben zich centraal in het dorp te begeven. Dit
 geldt met name voor de grotere dorpen.

 De vrouwen van de meewerkende families zijn dus een voorbeeld geweest voor de andere  
 families en hebben daarmee voor hen de drempel verlaagd om ook het mandioca-huisje in
 gebruik te nemen. Bij de twee kleinere dorpen Papa Mel en Bom Jesus is de gehele 
 gemeenschap aanwezig geweest bij de ingebruikname van het huisje. 
 Van de dorpen waar het project het eerst is uitgevoerd (Papa Mel en Caçula) kan met 
 zekerheid worden gezegd dat inmiddels alle families het huisje hebben gebruikt voor het   
 verwerken van de cassave. Bij de dorpen Pimentel Barbosa en Bom Jesus da Lapa zal dit   
 naar alle waarschijnlijkheid voor het einde van 2009 het geval zijn. 

4. Voorkomen van verbranding of beschadiging van de benen van de vrouwen. Zij staan nu   
 vaak om de bakplaat heen, waarbij het vuur direct op hun afstraalt.
 Met de komst van de grote bakoven hebben de vrouwen geen last meer van directe
 hittestraling op hun benen. De bakplaat van 1.20 x 2m ligt namelijk op een muur van   
 bakstenen met daarin nog een afscherming van speciale ovenstenen. Twee andere grote
 voordelen van dit systeem zijn dat er minder brandhout nodig is om een grote 
 hoeveelheid farinha te bereiden en de werkhoogte voor de vrouwen enorm is verbeterd. 

8 - 38



5. Stimulering tot het planten van meer mandioca, omdat vanaf nu verwerking en 
 conservering mogelijk is.
 Ondanks dat Papa Mel een kleine gemeenschap is vormt het een voorbeeld voor Caçula
 en de andere dorpen. De bedrijvigheid in het dorp is groot. Bij de eerste berichten in 2007
 dat dit project zou komen hebben zij te kennen gegeven aan Frans Leeuwenberg 
 onderdeel te willen zijn van dit project. Onder andere om deze reden hebben zij grote 
 familieakkers aangelegd met mandioca en daar tussendoor verschillende soorten   
 batata’s, pompoenen en traditionele bonen. Tijdens de uitvoeringsperiode van het project 
 hebben meerdere families van Caçula en Pimentel Barbosa hard gewerkt aan nieuwe   
 familieakkers om de aanplanting van mandioca uit te breiden. 

 Bij het dorp Bom Jesus kwam het nieuws onderdeel te worden van het project geheel on  
 verwachts. De keuze het project tevens in dit dorp uit te voeren komt voort uit    
 feit dat reeds achter de huizen van de bewoners kleine akkertjes reeds beplant waren   
 met mandioca maar het dorp nog niet over een voorziening beschikte deze mandioca in   
 grotere hoeveelheden te verwerken tot farinha. 

Lange termijndoelen: 
6. Het creëren van draagvlak en betrokkenheid onder de indianenpopulatie met betrekking   
 tot het project door middel van resultaatgericht werk direct zichtbaar te maken.
 Zoals reeds gezegd is de tastbaarheid van het project een groot voordeel geweest bij de  
 opbouw van een goede samenwerking en betrokkenheid. Doordat de samenstelling van
 de groep per dag varieerde hebben uiteindelijk veel mensen van veel verschillende 
 families bijgedragen aan het project. Dit heeft er voor gezorgd dat het gebouw als 
 gemeenschappelijk eigendom wordt beschouwd en daarmee de mogelijke drempel het   
 daadwerkelijk te gaan gebruiken verlaagd.  

7. Overdragen van kennis m.b.t. het creëren van duurzame voedselbronnen.
 De indianen hebben inzicht en vaardigheden ontwikkeld in het bouwen van een 
 mandioca-huis. Zij zien dat met behulp van een bakoven, bestaande uit een goede 
 bakplaat en speciale ovenstenen, er gemakkelijker en sneller farinha gemaakt kan worden  
 en aanzienlijk minder brandhout nodig is in vergelijking met een openvuur.

8. Als het project na evaluatie een goed resultaat heeft geleverd, zowel voor korte als lange   
 termijn, zal gekeken worden of het mogelijk is het project te implementeren bij andere   
 indianengroepen of dorpen.
 Nadat het project was afgerond in de eerste twee dorpen was al gauw duidelijk dat het   
 project goed aansloeg en dat de korte termijn doelstellingen zonder grote problemen
 behaald konden worden. Daarom is tijdens de uitvoering van het project in het derde dorp
 besloten nog een vierde dorp uit het Xavante reservaat Parabubure in het project op te
 nemen. In vergelijking met het reservaat Pimentel Barbosa is het daar slechter gesteld  
 met de gezondheidssituatie. Het reservaat is een vierde kleiner en de bevolkings-
 dichtheid ligt ongeveer vier keer zo hoog. Bij de keuze is afgegaan op de  deskundigheid   
 van Frans Leeuwenberg en de relaties van de dorpschef van Pimentel Barbosa.
  Met dit project is een goede basis gelegd qua ervaring en kennis om het in de toekomst bij
 andere Xavante dorpen of andere volken uit te voeren. Concrete plannen zijn hier nog niet  
 voor.
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9. Stimulering van samenwerking met de vier andere dorpen in het reservaat zonder  een   
 goede installatie voor mandiocaverwerking.
 Dergelijke samenwerkingen vinden plaats maar alleen als er sprake is van een familie die  
 zijn direct gerelateerde familie in een van de dorpen komt opzoeken. Dit soort familie-
 bezoeken komen binnen de Xavante-cultuur regelmatig voor. Een (schoon)zoon gaat dan
 bijvoorbeeld met zijn gezin bij zijn (schoon)ouders op bezoek om voor een aantal dagen
 tot weken bij te staan met het werk op de familieakker en zo de mogelijkheid heeft en   
 krijgt ook farinha te maken.

10. Door mogelijkheden te creëren van voedselproductie zullen geleidelijk aan minder 
 gezinnen volledig afhankelijk zijn van financiële inkomsten.
 Hierbij moet gezegd worden dat de bereiding van farinha uit mandioca slechts een van de   
 mogelijkheden is voor de Xavante om voor een deel in het eigen voedsel te voorzien. 
 Er is dus nog wel sprake van een eigen voedselproductie maar in verhouding tot voor het   
 contact en de periode vlak na het contact met de blanken is dit percentage enorm 
 teruggelopen. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de populatie sterk is 
 toegenomen en  dus relatief meer mensen gevoed moeten worden.
 Volgens Frans Leeuwenberg waren de Xavante een twintig jaar geleden voor 20%  
 afhankelijk van het voedsel uit de stad en voor  80% van het reservaat. Anno 2009 is er   
 sprake van het tegengestelde. Voor 80% zijn de Xavante nu afhankelijk van voedsel uit de   
 stad en nog maar voor 20%  van het reservaat. Van deze 20% neemt de cassave een groot   
 deel voor zijn rekening.
 Zorgwekkend is dat van deze 80% het overgrote deel wordt geïnvesteerd in witte rijst dat   
 maar weinig voedingswaarde bevat. Cassave niet heel veel meer maar het gaat ook juist   
 om de een gevarieerd dieet. 
 Waarschijnlijk zal deze tendens nog toenemen en rekening houdende met de populatie   
 groei zullen de gezinnen des niet minder afhankelijk worden van financiële inkomsten. 
 Projecten die gericht op zijn op het efficiënter gebruik van de akkers, door bijvoorbeeld de
 grond te hergenereren, zouden de eigen voedselproductie in kwaliteit en kwantiteit 
 aanzienlijk kunnen laten toenemen.

11. Het bevorderen van sociale cohesie binnen de Xavante gemeenschap.
 Bij de voorbereidingen van het project is er van uitgegaan dat er per dag twee tot drie   
 personen van de gemeenschap mee zouden werken bij de uitvoering. Bij aanvang van het
 project is de intentie geweest de sociale cohesie te bevorderen door een goed 
 samenwerkingsverband op te zetten en een groot deel van de gemeenschap te laten   
 participeren en juist met elkaar samen te laten werken.
 Tijdens de algemene uitvoeringswerkzaamheden verschilde het aantal personen per dag   
 en  van 4 tot soms wel 10 personen. Het zelfde wat de leeftijd betreft. Dit varieerde van 10
 tot en met 80 jaar. Daarbij verschilde de samenstelling van de groep per dag  en is de   
 roulatie van de personen met name in de grote dorpen als Caçula en Pimentel Barbosa
 vrij hoog geweest om verschillende redenen; het eigen te verrichten werk op de familie-
 akkers, het bouwen of het herstellen van de eigen huizen, de jacht- en vispartijen, 
 bezoeken aan de stad, geen interesse hebben in het te verrichten werk etc.
 Omdat er per dorp veel mensen zijn bereikt en veel mensen samen hebben gewerkt voor   
 een gemeenschappelijk doel wat hun allen ten goede is gekomen kan er worden gezegd   
 dat dit project, zij het op kleine schaal, de sociale cohesie ten goede is gekomen.
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2B.  Beschrijf, als u bepaalde activiteiten niet of anders hebt gerealiseerd,  
 de reden hiervan.
In onderstaand schema zijn de activiteiten weergegeven zoals gepland was. Deze is gelijk aan de 
activiteiten lijst uit de oorspronkelijke KPA-aanvraag zij het dat deze is beperkt tot één dorp. Echter 
de geplande activiteiten waren vrijwel voor de eerste drie dorpen gelijk. De activiteitenlijst van het 
vierde dorp dat later is toegevoegd aan het project zal apart worden behandeld.

Toelichting activiteiten 
De hieronder vermelde punten verwijzen naar bovenstaand schema.
2. In totaal heeft Frans Leeuwenberg (PUMA) 5 bezoeken afgelegd waarvan vier met een   
 duur van zes dagen en een van zeven dagen. Er waren vier werkbezoeken gepland maar   
 met de uitbreiding van het project met een vierde dorp is er een extra bezoek gepland. 
 Tijdens dit bezoek zijn alle vier de dorpen aangedaan voor een algehele eindevaluatie,  
 door de afstanden die moesten worden afgelegd waren er zeven dagen voor nodig.
5/6.  Bij de eerste drie dorpen is het hout in de stad gekocht en in de houtzagerij op maat   
 gezaagd. Dit heeft in die dorpen veel tijd en moeite bespaard. Om goed hout te vinden in
 dat  reservaat moesten te lange afstanden worden afgelegd. 
 In het vierde dorp daarentegen was er geen hout in de stad te koop en was het binnen het   
 reservaat slechts op de 3km afstand. Er zijn twee grote kwaliteitshouten stammen 
 gebruikt die reeds waren om gehakt op een familieakker en van een boom van dezelfde   
 kwaliteit uit het ernaast liggende bos. Deze zijn tot balken verwerkt met een kettingzaag.   
 Hiervoor is een houthakker ingehuurd.
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REALISATIE PROJECT voor de dorpen Papa Mel, Caçula en Pimentel Barbosa 

Hoofd activiteit 
0.  realiseren van een mandioca huisje 

Deelactiviteiten voor de dorpen Papa Mel, Caçula en Pimentel Barbosa
1. introductie van Kees in het dorp
2.  werkbezoek en evaluatie door Frans Leeuwenberg
3.  vaststellen bouwlocatie en samenstellen van een bouwteam
4.  levering van materialen aan het dorp
5.  bewerken van bomen tot balken
6.  aanslepen van het bewerkte hout
7.  aanleggen van de fundering en vloer
8.  maken en plaatsen van de gebinten  
9.  metselen en pleisteren van de muren
10.  dakconstructie afronden en bedekken met dakpannen.
11.  installeren van de bakoven en andere verwerkingsapparaten
12.  maken van een dakconstructie voor de veranda t.b.v. palmbladerdak
13.  aanvoeren en aanbrengen van palmbladeren 
14.   aanvoeren van palmbladeren voor de  andere dorpen i.v.m. de  regentijd  
15.  training in gebruik en onderhoud van het mandioca huisje
16.  opstellen van een tussenrapport door Frans Leeuwenberg
17.  evaluatie door Kees

Fig. 2.1 Activiteitenlijst project mandioca



7. In het eerste dorp is gebruikt van de betonnen vloer die over is gebleven uit de jaren 
 zeventig toen meerdere boeren illegaal het reservaat binnen waren getrokken. In het 
 tweede dorp is een betonnen vloer aangelegd. In het derde dorp is alleen de plaats waar  
 de mandioca-pers is geïnstalleerd van een betonnen vloer voorzien. De rest van de vloer  
 is gemaakt van aangestampte aarde. Deze keuze is gemaakt om de volgende redenen;  
 een betonvloer is niet noodzakelijk om een goede kwaliteit farinha te maken en in geval 
 van schade is een aangestampte vloer makkelijk en kosteloos te herstellen. 
8/9 Deze twee activiteiten staan in de KPA-aanvraag in verkeerde volgorde. Dus eerst zijn de   
 houten gebinten gemaakt en geplaatst. Vervolgens is begonnen met het metselen van de   
 muren.
10. Tegelijkertijd met het metselen van de muren is ook de dakbedekking aangebracht. In 
 plaats van dakpannen zijn er golfplaten gebruikt. Met dakpannen is de kans op schade  
 veel groter en bovendien maakt het de houtenconstructie een stuk complexer. Daarbij zou  
 eventueel ontstane schade niet door de gemeenschap zelf hersteld kunnen worden. 
11-13. Deze fasen zijn parallel aan elkaar uitgevoerd.
14. De palmbladeren zijn voor ieder dorp afzonderlijk gehaald op het moment van het 
 uitvoering. Dus niet van te voren zoals gepland, de bladeren zouden dan namelijk een 
 lange tijd opgestapeld liggen en hierdoor gaan rotten.
16/17. Bij ieder werkbezoek van Frans Leeuwenberg heeft er een mondelinge evaluatie plaats 
 gevonden. De tussen rapporten zijn niet schriftelijk opgesteld. Een rapport van de 
 eindevaluatie is wel opgesteld door Frans Leeuwenberg. 

Activiteitenlijst Bom Jesus da Lapa
Bij de voorbereidingen van het project in dit dorp is gekozen een voor een eenvoudiger ontwerp 
dat qua  voorzieningen om farinha te kunnen maken gelijk is aan dat in de andere dorpen maar dat 
in een kortere tijd gerealiseerd kan worden. Een uitgangspunt hierbij is geweest meer gebruik te 
maken van het aanwezige (kwalitatieve en duurzame) materiaal binnen het reservaat en deze in 
de constructie zo toe te passen dat het kwaliteitsbehoud optimaal is.  

REALISATIE PROJECT, dorp Bom Jesus da Lapa  

Hoofd activiteit   
0. realiseren van een mandioca huisje  

Deelactiviteiten 
1.introductie en kennismaking in het dorp   2e week februari 2009
2. vaststellen bouwlocatie en samenstellen van een bouwteam 2e week februari 2009
3. levering van materialen aan het dorp    2e week februari 2009
4. bewerken van bomen tot balken    3e week februari 2009
5. aanslepen van het bewerkte hout    3e week februari 2009
6. aanleggen van de fundering     3e en 4e week februari 2009
7. maken en plaatsen van de gebinten en het overige houtwerk 1e en 2e week maart 2009
8. werkbezoek door Dhr. Leeuwenberg voor eindevaluatie  2e week maart 2009
9. aanvoeren en aanbrengen van palmbladeren als dakbedekking 2e en 3e week maart 2009
10. installeren van de bakoven en andere verwerkingsapparaten 2e en 3e week maart 2009
11.aanbrengen van de aangestampte beton vloer   3e week maart 2009
12. afwerking en afronding van de bouw   3e week maart 2009
13. training in gebruik en onderhoud van het mandioca huisje 3e week maart 2009

Fig. 2.2 Activiteitenlijst Bom Jesus da Lapa
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Toelichting activiteiten 
1.  In januari 2008 heeft er al een eerste kennismaking in het dorp plaatsgevonden. 
 Frans Leeuwenberg was hierbij aanwezig. 
3.  In vergelijking met de andere dorpen zijn er relatief veel transporten nodig geweest van   
 en naar de stad voor het kopen van materialen of regelen van project aangelegen zaken.   
 Dit is onder het gevolg geweest van;  
- een korte voorbereiding op het project
- het maken van een alternatieve constructie
- het nemen van ingrijpende beslissingen tijdens de uitvoering ter verbetering van het   
 ontwerp
- het dorp beschikte over een kleine auto waardoor weinig vervoerd kon worden, daarbij had  
 de auto veel mankementen. Dit bracht kosten en vertraging met zich mee. 
4/5 Voor het benodigde hout is een houthakker ingehuurd met kettingzaag en een
 grote vrachtwagen om het gezaagde hout naar het dorp te kunnen transporteren. In de   
 afwerkings- en afrondingsfase is er nogmaals een houthakker ingehuurd.

2C. Wat was de aanvankelijke planning en hoe werkte dat in de praktijk uit?
De planning overeenkomend de KPA-aanvraag zag er als volgt uit.

AANVANKELIJKE TIJDSPLANNING  

Activiteiten     Tijd
Voorbereiding in Brazilië    februari 2008

START PROJECT 
Realisatie Deel 1 Papa Mel.    maart 2008 – augustus 2008 
Realisatie Deel II Caçula    augustus 2008 – december 2008
Realisatie Deel III  Pimentel Barbosa   december 2008 – maart 2009
Eindevaluatie  Papa Mel, Caçula, Pimentel Barbosa april 2009
AFSLUITING PROJECT 

Fig. 2.3 aanvankelijke tijdsplanning
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Voor aanvang van het project was al duidelijk dat de projectuitvoerder Kees van Vliet niet op tijd 
over een werk/vrijwilligersvisum zou beschikken waardoor hij niet 12 maanden achtereen in het 
projectland zou mogen zijn. Daarom is besloten de uitvoering van het project in twee fasen uit te 
voeren. In de eerste fase zou het project in de dorpen Papa Mel en Caçula worden gerealiseerd en 
in de tweede het dorp Pimentel Barbosa. Als het project in Caçula onverwacht nog niet klaar zou 
zijn dan had dit kunnen worden opgevangen in het tweede gedeelte. Zoals reeds beschreven is bij 
vraag 1 heeft een e-mailcorrespondentie plaatsgevonden over deze aangepaste tijdsplanning.

Het uiteindelijke projectverloop komt wat het eerste en tweede dorp betreft overeen met de 
aangepaste tijdsplanning. De start van het project bij het derde dorp wijkt hier echter van af. 
Op het moment dat duidelijk werd dat voor de projectuitvoerder de mogelijkheid bestond na 
september 2008 al weer terug te kunnen keren naar het projectland is besloten hiervan gebruik 
te maken en niet te wachten tot juni 2009. Op deze manier is het uiteindelijke projectverloop weer 
meer in lijn gekomen met de aanvankelijke tijdsplanning. 



Hieronder een overzicht van het uiteindelijke tijdsverloop van het project.

AANGEPASTE TIJDSPLANNING  

Activiteiten     Tijd
Voorbereiding in Brazilië    half maart 2008

START PROJECT 
Realisatie Deel I  Papa Mel    half maart  2008 – juni 2008 
Realisatie Deel II  Caçula    juni 2008 – augustus 2008 
Realisatie Deel III  Pimentel Barbosa   juni 2009  – augustus 2009
Eindevaluatie  Papa Mel, Caçula,  Pimentel Barbosa  augustus 2009
AFSLUITING PROJECT 

Fig. 2.4 Aangepaste tijdsplanning
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UITEINDELIJK PROJECTVERLOOP 

Activiteiten     Tijd 
Voorbereiding in Brazilië    half maart 2008

START PROJECT 
Realisatie Deel I Papa Mel    3e week maart  2008 – julii 2008 
Realisatie Deel II Caçula    juni 2008 – 4e week augustus 2008 
Realisatie Deel III  Pimentel Barbosa   november 2008 –  2e week  februari 2009
Realisatie Deel IV   (uitbreiding) Bom Jesus da Lapa 3e week februari 2009 –  3e week maart 2009
Eindevaluatie  4 dorpen met F. Leeuwenberg (PUMA) 2e week maart 2009

Afsluitend werkbezoek door projectuitvoerder 
aan alle dorpen door projectuitvoerder   4e week maart 2009 – 2e week april 2009
AFSLUITING PROJECT 

Fig. 2.5 Uiteindelijk projectverloop

Zoals te zien is in bovenstaande schema’s  was de aanvankelijke planning gebaseerd op het 
realiseren van drie mandioca-huisjes in een periode van twaalf maanden tijd. Achteraf gezien een 
wat ruime planning. Vier maanden voor ieder dorp. Hierbij moet wel gezegd worden dat er zich bij de 
uitvoering geen (grote) tegenslagen hebben voorgedaan. Onverwachte situaties op het gebied van 
infrastructuur, transport, weersomstandigheden, ziekte, samenwerking, tradities en rituelen etc. 
hadden afzonderlijk of in combinatie met elkander voor veel vertraging kunnen zorgen.

De uitvoering  is over het algemeen vlot verlopen. Er is veel voordeel getrokken uit het feit dat de 
eerste twee dorpen, Papa Mel en Caçula op dezelfde aanvoer route liggen met een tussenliggende 
afstand van slechts van 15km. Toen eind mei 2008 het metselwerk in Papa Mel was afgerond en de 
gemeenschap was geïnstrueerd in het stuken van de muren en het maken van de dakconstructie 
van de veranda is begonnen met de werkzaamheden in het dorp Caçula. 

De aangepaste planning zag als volgt uit:



Vervolgens was de projectuitvoerder ongeveer vier à vijf dagen aanwezig in Caçula en 
respectievelijk twee à drie in Papa Mel. Boven verwachting hebben beide gemeenschappen 
bepaalde afgebakende werkzaamheden goed zelfstandig verricht.

Al met al heeft dit er toe geleid dat er binnen de project tijdsplanning nog ruimte was om een vierde 
dorp in het project op te nemen. 

3. Knelpunten betreffende de uitvoering van het project in het buitenland.
Welke knelpunten hebben zich voorgedaan tijdens de uitvoering van het project, bijvoorbeeld op 
organisatorisch, cultureel, procedureel of financieel gebied?

Ontbreken van een brug
Bij aanvang van het project in maart 2008 bleek bij aankomst de verbindingsbrug nabij het dorp 
Caçula richting het dorp Papa Mel te zijn weggespoeld als gevolg van hoge waterstanden. Het 
eerste werk bestond dus uit het herstellen /verplaatsen van de brug om het noodzakelijke transport 
mogelijk te maken. Omdat de brug niet alleen in het belang is van Papa Mel maar ook voor Caçula  
heeft er een goede eerste samenwerking plaatsgevonden tussen de bewoners van de beide dorpen 
en de projectuitvoerder. Ondanks dat dit voorval bijna een week vertraging heeft opgeleverd is er 
een goede sociale basis gelegd voor het verdere verloop van het project.

Komst van de televisie 
De komst van een televisie, dvd-speler en generator in het dorp Papa Mel heeft enige invloed gehad 
op de uitvoering van het project. Deze zijn door een familie gekocht met wat opgespaard pensioen 
geld van een van de oude vrouwen in het dorp. 
Zoals te verwachten is er de eerste weken enorm veel televisie gekeken en behoorlijk wat liters 
benzine gebruikt voor de generator. Slechts een aantal van deze dagen is het moeilijk geweest de 
gemeenschap te activeren om mee te werken.
Voor de uitvoering van het project heeft het relatief weinig invloed gehad maar na constatering 
heeft het op hun sociale leven heeft het toch een behoorlijke impact. Ten eerste omdat het geen 
gemeenschappelijke televisie is en zodoende andere families soms letterlijk worden 
buitengesloten met individualisering tot gevolg. Ten tweede valt de warã, de dorpsraad, soms in 
het geheel weg of wordt deze flink verstoord doordat mensen deze vroegtijdig verlaten bij
het horen van de generator.

In de dorpen Caçula, Pimentel Barbosa en Bom Jesus da Lapa zijn met de komst van de televisie 
dezelfde sociale ontwikkelingen te constateren als in Papa Mel. In het dorp Pimentel Barbosa waar 
de generator vaak ‘s ochtends al van zich liet horen deden zich de meeste problemen voor wat het 
activeren van mensen betreft.

Transport van de palmbladeren
In het dorp Bom Jesus da Lapa bestaat de dakbedekking geheel uit palmbladeren. De organisatie 
omtrent de aanvoer ervan verliep wat stroef waardoor bij nader inzien slechts de helft van de 
benodigde hoeveelheid bladeren was opgehaald. Een andere dag is er dus nogmaals een wagen is 
gehuurd om het restant elders in het reservaat te verzamelen.
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Alcoholgebruik  / misbruik
In alle vier de dorpen zijn bepaalde mensen geweest die na een dag in de stad te hebben 
doorgebracht beschonken in de dorpen terugkeerden. Slechts enkele malen dat dit directe invloed 
heeft gehad op de uitvoering van het project. 

In Caçula is er eenmaal een dronken tiener op de werkplek verschenen om andere over te halen samen 
met hem van zijn sterke drank te drinken. Later die dag is diezelfde persoon in kwestie het huisje van 
projectuitvoerder binnen gedrongen waar hij zich te goed heeft gedaan aan eten.  Als reactie hierop is 
de gemeenschap diezelfde avond tijdens de warã flink toegesproken op hun verantwoordelijkheid een 
voorbeeld te zijn voor de jeugd en de in gebreke gebleven sociale controle binnen de gemeenschap. 
Hierop is een heftige discussie binnen de gemeenschap ontstaan omtrent het alcohol gebruik over het 
algemeen.
 
Verder zijn in de dorpen Caçula en Pimentel Barbosa meerdere voorvallen geweest waarbij een 
dronkeman zijn ongenoegen uitsprak over de gang van zaken van het project. Van het spreekwoord 
uitgaande; dronken mensen spreken de waarheid, zijn in het begin een aantal van zulke 
confrontaties wel serieus genomen. Naderhand bleek het om een patroon te gaan dat zich alleen 
herhaalde bij dronkenschap waarbij de dronkeman in eerste instantie teleurgesteld raakte als zijn 
verzoeken om geld (om meer drank te kunnen kopen) bij de projectuitvoerder op niets uitliepen en 
daarom over gingen op negatieven persoonlijke of projectgerelateerde uitspraken. 

4A. Wijze van evaluatie
Hoe is het project geëvalueerd?

In totaal hebben er twee voorbereidende bezoeken plaatsgevonden en drie tussenevaluaties en 
een eindevaluatie. Hierbij waren aanwezig de projectuitvoerder Kees van Vliet, Frans Leeuwenberg,  
afhankelijk van het dorp de desbetreffende dorpschef en de gemeenschappen. Bij de uitvoering 
van het derde en vierde dorp was Jeroen Leeuwenberg ook aanwezig bij de evaluaties.
Tijdens de uitvoering van het project in alle vier de dorpen is de warã , de tweemaal daagse 
dorpsraad, een belangrijk middel geweest om allerlei project gerelateerde zaken te bespreken met 
de dorpschef en de gemeenschap. De manier bij uitstek om de gemeenschap te betrekken bij het 
project. Op deze wijze heeft het gehele dorp kunnen meedenken en beslissen, zijn onenigheden, 
roddels en problemen opgelost en zijn juist deze laatste punten ook daarmee voorkomen. 
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Bij de tussen- en eindevaluatie met de aanwezigheid van Frans Leeuwenberg is de warã ook het 
belangrijkste middel geweest voor het evalueren van het project.  Door zijn jarenlange 
werkervaring met de Xavante en zijn vriendschappelijke sociale banden wordt hij over het algemeen
goed gewaardeerd binnen de gemeenschappen en heeft hij van begin tot eind een onmisbare rol 
gespeeld bij de realisatie van het project. 

Bij de evaluaties zijn hoofdzakelijk de volgende punten aan de orde geweest;
- de bereikte praktische resultaten van het project en de kwaliteit ervan
- de kwaliteit van de samenwerking
- de reikwijdte van het project binnen de gemeenschapen
- de voorgekomen problemen
- de voortgang van het project
- de gemaakte kosten 

4B. Heeft een tussentijdse evaluatie tot bijstelling? Zo ja, welke?
Hieronder zijn de punten beschreven die naar aanleiding van de tussenevaluaties zijn bijgesteld.

Oppervlakte
Volgens het oorspronkelijke plan zou in ieder dorp een mandioc-huisje worden gemaakt met een 
oppervlakte van 10 x 10m. In Papa Mel, het dorp waar het project van start is gegaan, is echter 
besloten een huisje te maken met een kleiner oppervlakte van 10 x 8m. De reden hiervan is 
geweest dat het een kleine gemeenschap betreft en daarom minder ruimte dan afhankelijk 
gepland was nodig zou zijn om de werkzaamheden rond de mandioca-verwerking aangenaam te 
laten zijn.

Bij de voltooiing en inwijding van het huisje bleek tijdens het gebruik van de oven en de pers ruim 
voldoende werkruimte te zijn voor de vrouwen. Bij het observeren van deze werkzaamheden is 
opgemerkt dat naar alle waarschijnlijkheid bij de overige (grotere) dorpen een dergelijke 
oppervlakte ook zou volstaan. Namelijk bij het verwerkingsproces werken er hooguit 5 vrouwen 
van een familie en is dus net als in Papa Mel niet meer ruimte vereist. De oppervlakten van de hu-
isjes in Caçula en Pimentel Barbosa zijn dus gelijk aan dat van in Papa Mel. Overigens is door deze 
aanpassing van het plan aan hout voor de constructie en dakbedekking bespaard.
 
Vloer
Zoals beschreven bij punt 7 op bladzijde 8 is in het eerste dorp gebruik gemaakt van de betonnen 
vloer die over is gebleven uit de jaren zeventig. In het tweede dorp is over de gehele oppervlakte 
een betonnen vloer aangelegd. Bij een tussenevaluatie bij de dorpen Papa Mel en Caçula is echter 
vastgesteld dat om een goede kwaliteit farinha te maken dat een aangestampte vloer ook zou 
volstaan. Slechts op de plaats waar de pers wordt geïnstalleerd zou van beton moeten met een 
goot om het vocht van de pers buiten het huisje af te voeren. In Pimentel Barbosa en 
Bom Jesus da Lapa is in goed overleg met de gemeenschappen deze aanpassing van het plan 
doorgevoerd. 
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5A. Follow-up
In hoeverre is de continuïteit en exploitatie van het project gewaarborgd of is het project   
nog afhankelijk van uw steun?

De continuïteit en exploitatie van het project ligt vrijwel geheel in handen van de dorpsgemeen-
schappen zelf. Tijdens de uitvoering is door middel van nauwe samenwerking en een behoorlijk 
maat van zelfstandig werken getracht in iedere gemeenschap een verantwoordelijkheidsgevoel te 
geven voor het huisje en dat het succes van het project geheel van hun initiatieven afhangt. 

In het geval een dorp weinig tot geen gebruik zou maken van het mandioca-huisje dan kan dit 
slechts van buiten gestimuleerd worden. Tijdens toekomstige bezoeken van Frans Leeuwenberg 
zal hij altijd naar de staat van de huisjes kijken en de mensen individueel en tijdens de warã vragen 
naar het gebruik van de mandioca-huisjes. Hoe dan ook wordt het tijdens ieder bezoek in de 
komende jaren aangekaart en het gebruik ervan aangemoedigd. 

Naar aanleiding van een oriënterend bezoek in september 2009 aan het reservaat Pimetentel 
Barbosa voor een bijen / honingproject heeft Frans Leeuwenberg een bericht gestuurd. Uit het 
bericht dat hieronder staat weergegeven blijkt dat de mandioca-huisjes  met zekerheid goed en 
intensief worden gebruikt in de eerste drie dorpen. Tevens blijkt uit het bericht dat er binnen het 
reservaat een dorpsscheiding heeft plaatsgevonden. De helft van de inwoners van Caçula (+/- 150 
mensen) en twee families van Papa Mel hebben elders een nieuw dorp gesticht. Een twee of drietal 
dorpen vanuit het oude Caçula verhuizen echter weer naar Papa Mel. Binnen de Xavante cultuur is 
dit geen ongewoon verschijnsel. De families die in Caçula zijn gebleven hebben ook de grootste rol 
gespeeld bij de uitvoering van het project.

Subject: terug van weggeweest Frans ..... 
Date: Fri, 9 Oct 2009 16:37:12 -0300

Hoi Kees, 

Bedankt voor je commentaar. Net terug uit MT, goede reünie gehad met Paulo en kornuiten over 
het bijenproject. Ben toch niet naar Simão gegaan, want het was erg ingewikkeld dit keer om aan 
de andere kant van de Rio das Mortes te komen, bovendien zijn er problemen met de boer, waar ze 
een nieuw dorp gesticht hebben. 

Casa de Farinha: de afgelopen maanden flink in gebruik in Papa Mel en Caçula, maar is de laatste 
10 dagen opeens enorm toegenomen in Pimentel door de oogt van de mandioca, die zij later ge-
plant hadden. Ik hoorde nog enkele persoonlijke commentaren dat men ook zo ingenomen is met 
het Farinha-huis, omdat de oven zo meer rendabel is en veel minder hout consumeert, plus ..... de 
farinha sneller goed is!

America zit nu alleen met nog een nieuw bijgekomen familie in Papa Mel, maar er zijn nog 2-3 
families uit Caçula die zich aan het voorbereiden zijn om ook daarheen te verhuizen. Bovendien 
denk ik - horende over de isolatie problemen in het nieuwe dorp Sao Domingos/Wedeze, dat een 
gedeelte van de ruim 120 bewoners het daar niet zullen volhouden. Kost erg veel moeite en geld 
om steeds naar de stad te kunnen gaan.
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Bij de uitvoering van het project in de dorpen Papa Mel, Caçula en Pimentel Barbosa is bij specifieke 
werkzaamheden (o.a. kettingzaagwerk) de hulp ingeroepen van Messias Nasciomento. 
Een Braziliaan die met zijn familie grotendeels is opgegroeid binnen het reservaat en heeft tot in 
het recente verleden veel met Frans samengewerkt bij de uitvoering van projecten. Hij gaat met 
regelmaat op bezoek bij de dorpen. In de loop van de uitvoering van het project is een goede 
vertrouwensrelatie opgebouwd. Indien hij constateert dat een van de huizen herstel 
werkzaamheden nodig zijn geeft hij dit door aan Frans Leeuwenberg. Die op zijn beurt contact 
opneemt met Stichting Mandioca. In opdracht van de Stichting kan Messias vervolgens de opdracht 
uitvoeren. De komende drie jaren houdt de Stichting geld apart voor alle vier de dorpen om herstel 
werkzaamheden te kunnen bekostigen. 

5B. Zijn er follow-up activiteiten gestart naar aanleiding van uw project?   
 Welke? Door wie zullen die worden uitgevoerd?
Deze vraag is beantwoord in 5A. Een aanvulling hierop is;  dat bij de herstelwerkzaamheden, 
die naar alle waarschijnlijkheid worden uitgevoerd c.q. begeleidt door Messias Nasciomento, de 
betrokkenheid en samenwerking van de dorpelingen een vereiste is bij de te verrichten werk-
zaamheden. Hierbij worden de benodigde kosten voor het transport, dagloon, materiaal en voedsel 
vergoed door Stichting Mandioca. 

5C. In hoeverre is duidelijk dat de lange termijn doelstellingen gehaald   
 zullen worden?
Aldus de laatste berichtgevingen van Frans Leeuwenberg, zie vraag 5A, worden de project-
resultaten door de dorpgemeenschappen als zeer positief beschouwd. Bij de ingebruikname van 
het huisje was min of meer gelijk als aan het spreekwoord; ‘als er een schaap over de dam is, 
volgen er meer’. In eerste instantie is het huisje in gebruik genomen door de vrouwen van de 
mannen die mee hebben geholpen bij de uitvoering. De drempel voor deze vrouwen was duidelijk 
lager dan voor de families die nog geen directe connectie hadden met het huisje.

Nadat de eerste families gebruik hadden gemaakt van het huisje hebben zich onder de vrouwen en 
families binnen de gemeenschap heel duidelijk positieve verhalen de ronde gedaan met als 
resultaat dat vrijwel zeker alle families inmiddels gebruik hebben gemaakt van het huisje.
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Verder is bij vraag 2A per lange termijn doelstelling beschreven in hoeverre deze reeds zijn behaald 
en wat de verwachtingen ervan zijn in de toekomst. 

6.  Reflectie van de eigen organisatie
Wat hebt u als organisatie geleerd van het verloop van de projectactiviteiten? M.a.w. zijn    
er punten die u bij een volgend project anders wil aanpakken?

Voorbereiding
Vooraf de uitvoering van het project heeft een goede voorbereiding plaatsgevonden wat betreft 
de dorpen Papa Mel, Caçula en Pimentel Barbosa. Een goede uitwerking van het ontwerp en een 
regelmatige communicatie tussen Frans Leeuwenberg, Messias Nascimento (woonachtig in de ge-
meente Canarana waar het gros van de materialen zijn gekocht) en de Stichting heeft geresulteerd 
in een gedetailleerde lijst van benodigde materialen, kosten en uit te voeren activiteiten. Mede 
hierdoor hebben er zich op technisch vlak bij de uitvoering geen bijzondere verrassingen voorge-
daan of zijn er grote vertragingen opgelopen.  Dit heeft ook zeker samengehangen met mate van 
flexibiliteit bij de uitvoering en de anticipatie op onverwachte situaties. Gemaakte plannen kunnen 
namelijk van het een op het andere moment veranderen en daardoor in duigen vallen. Echter is er  
in de meeste gevallen altijd wel iets positiefs te halen uit de nieuw ontstane situatie.

Wat de voorbereiding van het dorp Bom Jesus da Lapa betreft was het in tegenstelling tot dat van 
de andere dorpen kort en niet goed uitgewerkt. De gevolgen hiervan zijn duidelijk opgemerkt bij 
de uitvoering. Het ontwerp van het mandioca-huisje wijkt qua vorm en constructie af van dat in de 
eerste drie dorpen. Bovendien is pas op het allerlaatste moment het eindontwerp bepaald waardoor 
een complete materiaal lijst ontbrak. Dit heeft gezorgd voor relatief veel ritten naar de stad om 
onverwachte zaken op te kunnen lossen. 

Uiteraard heeft dit voor extra kosten gezorgd. De afstand van het dorp naar de stad  Campinapolis 
was met 55 km niet heel groot maar door de slechte gesteldheid van de weg en de wagen van een 
van de bewoners zijn meerdere malen nachten in de stad doorgebracht. Bij de andere dorpen is dit 
bij het inkopen doen geen keer het geval geweest.

Communicatie
Wat betreft de communicatie met de dorpelingen was het contact met de bewoners in alle vier de 
dorpen goed. Het contact van de projectuitvoerder met de bewoners in Papa Mel en Caçula was iets
intensiever in vergelijking met dat in Pimentel Barbosa. De reden hiervan is dat Papa Mel een klein 
dorp is waarbij de projectuitvoerder meer deel uit maakte van het dorp doordat zijn huisje midden in 
het dorpje stond. Bij Caçula stond het huisje iets buiten het dorp. Tevens was de deelname van de 
projectuitvoerder aan de warã in deze  dorpen groter. In Caçula was sprake van een interne politieke 
spanning. Bepaalde families spraken daardoor langs elkaar heen. Een intensieve communicatie 
was hier zeker op zijn plaats.  Overigens was deze deelname aan de warã niet telkens  noodzakelijk 
voor het project. In dergelijke gevallen was het dus voor het plezier. 

Uiteraard is het onmogelijk alle families binnen een dorp even veel aandacht te geven en met iedereen 
een gelijke relatie te hebben. Toch is het belangrijk gebleken bepaalde mensen of families wat 
persoonlijke aandacht te geven. Hoe klein deze ook is, het draagt zeker bij aan de betrokkenheid en 
het draagvlak onder de bewoners en voorkomt jaloezie en geroddel. Dit was met name het geval in 
Caçula en Pimentel Barbosa.
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In Bom Jesus da Lapa, een middelgroot dorp van ongeveer 50 mensen, ontbrak de dagelijkse warã, 
raad. Dit was een opvallend verschil tussen de dorpen in het reservaat Pimentel Barbosa en het 
reservaat Parabubure.  De raad was in dit dorp slechts enkele malen per week, bovendien waren de 
invloedrijke personen als de dorpschef en de vice-dorpschef wegens gezondheidsproblemen niet 
altijd aanwezig. De uiteindelijke daadkracht om op korte termijn tot een oplossing te komen bleef 
daardoor uit. 

Transport
Bij alle dorpen is de interne behoefte aan brandstof  een wederkerend punt geweest van discussie 
tijdens de reizen naar de stad en de warã. Slechts in Bom Jesus da Lapa zorgde dit voor onenigheid.  
In tegenstelling tot de andere dorpen ontbrak het hier aan een collectieve auto die het algemene 
belang diende. De behoefte van de privé-eigenaar naar brandstof was bijna niet te stillen. Dit 
leverde meerdere malen een heftige discussie op.

Aandachtspunten voor een volgend vergelijkbaar project
- Bij de voorbereiding meer verdieping in het te realiseren ontwerp. Aspecten als 
 constructie, duurzaamheid en eenvoud moeten beter in overeenstemming zijn.
- Betere afspraken maken omtrent de vergoedingen van de transportkosten en deze in de   
 gemeenschappelijke bijeenkomsten benadrukken.
- Bij knelpunten eerder uit eigen initiatief een raad of bijeenkomst organiseren waarbij de   
 invloedrijke personen binnen een gemeenschap aanwezig zijn.
- Bij afwezigheid van een invloedrijk persoon als de dorpschef of vice-dorpschef tijdens   
 een belangrijke bespreking deze naderhand persoonlijk inlichten over wat er besproken   
 is. Dit om misstanden te voorkomen.
- Het onderhouden van communicatie met de gemeenschap en niet alleen met bepaalde 
 individuen. 
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B) De voorlichtingsactiviteiten in Nederland

7A.. De voorlichtings- en fondsenwervingsactiviteiten in Nederland 
Beschrijf de voorlichtingsactiviteiten die u gedurende de looptijd van het project heeft uitgevoerd.

Gedurende de (actieve) fondsenwervingperiode van december 2007 tot half maart 2008 zijn er 
verschillende voorlichtingsactiviteiten ondernomen om het project onder de aandacht te brengen 
onder het Nederlandse publiek. Tijdens de uitvoering van het project van maart 2008 tot en met 
april 2009 zijn er ook bepaalde activiteiten ondernomen in Nederland en vanuit Brazilië.

Hieronder volgt een opsomming:
- aan de hand van presentatie mappen en een persoonlijke benadering december 2007
 is het project onder aandacht gebracht van bedrijven, stichtingen, kringloopwinkels,   
 kerken, particulieren, vrienden en familie.
- krantenartikel in de Delftse Post, gemeente Delft, december 2007
- krantenartikel in De Schakel, gemeente Midden-Delfland, januari 2008
- interview RadioWest, februari 2008
- presentatie Rooms Katholieke Vrouwengilde te Maasland, februari 2008
- presentatie reünie basisschool Kees van Vliet, februari 2008
- presentatie Protestants Kerkelijke gemeenschap Schipluiden, maart 2008
- publicatie kerkelijk blad Samen, maart 2008
- presentatie door Frans Leeuwenberg, cultureel centrum Op Hodenpijl, Schipluiden, 
 mei 2008
- presentatie Diaconie/ Kringloop Wateringen, mei 2008
- presentatie door Frans Leeuwenberg waarin Project Mandioca ook onder de aandacht is   
 gebracht, Kasteel Doorwerth, juni 2008
- presentatie door Frans Leeuwenberg waarin Project Mandioca onder de aandacht is 
 gebracht, Worpswede (Duitsland), juni 2008
- nieuwsbrieven vanuit het projectland tijdens de projectuitvoering.
- publicatie project informatie en nieuwsbrieven op de site van Stichting Mandioca.
- presentatie in de Lichtbron, gereformeerde kerk Wateringen, september 2009

7B. Benoem de doelgroepen die u hebt bereikt met uw voorlichtings- en 
 fondsenwervingsactiviteiten.
De doelgroepen die bereikt zijn met de activiteiten zijn voor het grote deel, volgens de  Mentality-
indeling (doelgroepenindeling die NCDO hanteert), op te delen in;
- Traditionele burgers
- Gemaksgeorïenteerden
- Moderne burgerij 
Bij het bepalen van de doelgroepen is bij het opstellen van de voorlichtings- en 
fondsenwervingsplannen uitgegaan van de eerder opgedane ervaringen van Kees van Vliet voor 
een project in Malawi ten behoeve van het Kondanani Kinderdorp. 
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7C. Geef aan hoeveel personen of organisaties (van de doelgroepen) u   
 hebt bereikt met de gerealiseerde activiteiten.
Door middel van persoonlijke benaderingen, presentaties, krantenartikelen en een radio-interview 
zijn naar schatting minimaal 3000 tot maximaal 5000 personen bereikt. 
De lezers van de krantenartikelen daar buiten gelaten. In totaal zijn er zes bedrijven geweest en 
veertien organisaties (verenigingen, stichtingen, diaconieën, scholen, gemeenten)die financieel 
hebben bijgedragen aan het project.

8. Spreiding van de voorlichting
Geef aan in welke regio de voorlichtingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. 

De voorlichtingsactiviteiten hebben met name in de Gemeente Midden-Delfland en randgemeenten 
als Gemeente Westland en Gemeente Delft plaats gevonden. Buiten de provincie Zuid-Holland zijn 
ook enkele activiteiten ondernomen.   

9A. Aandacht/publiciteit in Nederland
Was er media-aandacht voor uw project (bijvoorbeeld via radio, tv, geschreven pers)?

Meerdere malen is er een artikel verschenen in diversen lokale (week)kranten. 
Het doel van de deze artikelen was om het project bekendheid te geven in de regio en om de te 
houden presentaties aan te kondigen. Eenmaal is er een radio-interview afgenomen voor de 
regionale zender RadioWest.

9B.  Welke overige aandacht heeft het project gekregen?
Op internet is een weblog aangemaakt om het project voor een groter publiek bereikbaar te maken. 
Ook is er op Hyves bekendheid aan gegeven. Op initiatief van de Protestantse Gemeente Schip-
luiden zijn alle verschenen nieuwsbrieven tevens gepubliceerd op hun website. Het project heeft 
daarmee veel draagvlak gekregen onder de leden van deze kerkelijke gemeente en de overige 
bezoekers van de site.

10. Knelpunten betreffende de voorlichting en fondsenwerving in Nederland.
Welke knelpunten hebben zich voorgedaan tijdens de uitvoering van de activiteiten bijvoorbeeld op 
inhoudelijk, organisatorisch, procedureel of financieel gebied?

Algemeen
De voorlichting en fondsenwerving is voornamelijk uitgevoerd door twee bestuursleden van de 
Stichting. Voor aanvang van de activiteiten is door beide een actieplan opgericht en is daarin vrij 
geweest met de keuze wie te benaderen, wanneer en hoe. 



Hierbij is voor een deel van de eerder  beoogde  doelgroepen (traditionele burgers en gemaks-
georïenteerden) afgeweken waardoor de verichtte activiteiten weinig tot geen interesse hebben 
bewerkstelligd bij de benaderde met als gevolg  geen inkomsten resultaten.  Qua effictiviteit dus 
verloren energie.

Organisatorisch
Bij de lezing in Cultureel Centrum op Hodenpijl, gegeven door Frans Leeuwenberg in mei 2008, 
waren slechts enkele mensen op af gekomen. De promotie voor deze lezing is vanuit de 
Stichting nihiel geweest. Te veel is uit gegaan van de promotie werkzaamheden vanuit  het 
Cultureel Centrum. 

Financieel
Bij de oprichting van de Stichting is het uitgangspunt de overheadkosten zo laag mogelijk te 
houden. De achterliggende gedachte hiervan is dat het behalen van doelstellingen grotendeels 
afhangt van inzet en creativiteit en minder van financieële middelen. Het is belangrijk dit 
uitganspunt niet los te laten en bij volgende projecten ook weer aan te houden. 

11 Reflectie van de eigen organisatie
Wat hebt u als organisatie geleerd van het verloop van de voorlichtingsactiviteiten?    
M.a.w. zijn er punten die u bij een volgend project anders wil aanpakken?

Bij een volgend project is het belangrijk dat bij de voorbereiding van het project duidelijker over-
leg worden gepleegd wie wat, hoe en wanneer doet en vervolgens beter wordt ingeschat wat de 
effecten van de acties zullen zijn en tot welke resultaten het zal leiden. Daarop aansluitend is het 
ook belangrijk dat de opgestelde plannen en afspraken naar behoren worden uitgevoerd om zo het 
vertrouwen in elkaar niet te verliezen.

Overige punten: 
- De plannen beter afstemmen op de beoogde doelgroepen.
- Het aftasten van de mogelijkheden meer naar buiten te treden door uitgebreider gebruik   
 te maken van bestaande media. 
- Met een eenduidige visie naar buiten treden waarbij het informeren en enthousiastmeren   
 van de doelgroepen door een persoonlijke benadering centraal staat met als doel   
 een oprechte binding krijgen met het project.

12. Deskundigheidsverzorging
Stichting Mandioca heeft ter deskundigheidsbevordering geen bijdrage ontvangen van NCDO of een 
andere organisatie. Op vrijwillige basis is er door Jeroen Leeuwenberg en Kees van Vliet 
deelgenomen aan een eendaagse cursus door het COS-Haaglanden en West-Holland.
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C) De financiële verslaglegging
 

In het financiële verslag wordt een overzicht gepresenteerd van;
1.  de balans per 30 april 2009
2. de uiteindelijke inkomsten
3.  de uiteindelijke uitgave

Beoordelingsverklaring
Ter afsluiting van het financiële verslag is de beoordelingsverklaring toegevoegd. Deze is 
uitgevoerd door Dhr. H. Franken van Accon AVM adviseurs en accountants. 
 

1.  Balans Stichting Mandioca 
De post overige schulden heeft betrekking tot de kosten van de accountant. Deze kosten zijn bij 
de oorspronkelijke aanvraag niet in de begroting opgenomen. Hier wordt nader opingegaan bij de 
toelichting op het overzicht van de uiteindelijke uitgaven.

2. Uiteindelijke inkomsten
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de door Stichting Mandioca verrichte fondsenwervende 
activiteiten verkregen inkomsten. Er wordt onderscheidt gemaakt in de inzamelingsresultaten 
(donaties/giften), subsidies en overige inkomsten uit rente. 
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3A. De uiteindelijke uitgaven
In het onderstaande overzicht worden de totale gemaakte kosten weergegeven. De kosten  
zijn opdezelfde wijze gespecifiveerd als in de begroting die oorspronkelijk is opgesteld in    
de KPA-subsidieaanvraag. In de tweede kolom zijn de bedragen uit de begroting opgenomen. 
In de vierde en vijfde kolom zijn respectievelijk de projectuitgaven in Brazilië en Nederland 
weergegeven. Uit de op een na laatste kolom is het totaal van de uitgaven af te lezen.  

Bij de bestudering van het onderstaande overzicht is belangrijk te weten dat de begroting 
gebaseerd is op het realiseren van  drie mandioca-huisjes en de uiteindelijke uitgaven gebaseerd 
zijn op van vier mandioca-huisjes.  De verschillen (laatste kolom) tussen de begroting en de 
uiteindelijke uitgave zijn dus grotendeels te verklaren door de bouw van het vierde huisje in Bom 
Jesus da Lapa.
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3B. Toelichting op de uiteindelijke uitgave
Bij dit punt worden de afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en posten 
waarvan niet duidelijk is om wat voor soort kosten daaronder zijn geboekt verklaard, 
toegelicht of nader gespecificeerd. De nummers refereren aan de posten uit het uitgave-overzicht.

1. Fundering en vloer (plus 62.25 euro)
 Als er volgens het oorspsonkelijke plan in de eerste drie dorpen over de gehele 
 oppervlakte van de mandioca-huisjes een betonnenvloer zou zijn gemaakt dan was het   
 bedrag aanzienlijk veel hoger zijn uitgevallen dan het begrootte bedrag van 600,- euro   
 en het uiteindelijke uitgegeven bedrag van 660,- euro. Waarom deze post laag is gebleven   
 heeft te maken met het volgende; 

 In Papa Mel is namelijk gebruik gemaakt van een betonplaat die is overgebleven uit de   
 zeventiger jaren toen een boer zich (illegaal) had gevestigd in het reservaat. Gezien de   
 goede staat en de dikte van de betonplaat is het in Papa Mel niet nodig geweest    
 een fundering en vloer te maken. Er zijn slechts gaten in het beton gemaakt waar   
 de houten palen in vast zijn gezet met nieuw beton. 

 In Caçula is als enige van de vier dorpen over de gehele oppervlakte een betonnenvloer   
 gemaakt. Na een tussenevaluatie is besloten hiervan af te zien en alleen beton    
 aan te leggen daar waar het echt nodig is, ruim rondom  de pers en bij de oven.

3. Dakconstructie (plus 1080.76 euro)
 In eerste instantie zou het mandioca-huisje een pannendak krijgen. Bij nader inzien is   
 voor aanvang van het project besloten golfplaten toe te passen om de volgende redenen.   
 Het vraagt een minder zware houtconstructie, minder onderhoud en is duurzamer. De   
 golfplaten zijn in aanschaf goedkoper geweest dan de dakpannen zouden zijn geweest.

 Waarom deze post toch hoger is dan begroot heeft te maken met het feit dat volgens het 
 oorspronkelijke plan het benodigde hout uit het reservaat zelf zou worden gehaald. In   
 het reservaat Pimentel Barbosa bleek dit echter geen optie gezien de lange af te leggen   
 afstanden en de schaarsheid van kwaliteitshout. In de eerste drie dorpen is daarom 
 gezaagd hout in de stad gekocht met hogere kosten als gevolg. In Bom Jesus da Lapa   
 zijn de kosten omtrent de constructie en dakbedekking meegevallen. Het hout is   
 uit het reservaat gehaald en zo ook de palmbladeren als dakbedekking.

4. Inrichting (plus 2517.41 euro)
 De inrichting van de huisjes is twee keer zo hoog uitgevallen als begroot. De voornaamste  
 reden hiervoor is de aanschaf van de bakplaten om de farinha te verhitten en het kopen /   
 maken van de mandioca-persen. 

 De twee bakplaten voor de eerste twee dorpen zijn besteld bij een bedrijf in het stadje   
 Goias Velho in de staat Goias. In eerste instantie is hiervoor gekozen omdat de    
 productie kosten in deze staat lager zijn als in Mato Grosso waar het     
 reservaat in ligt.



 Echter bij nader inzien blijken deze kosten in combinatie met de transport kosten 
 nauwelijks van elkaar af te wijken. Bovendien bleek bij aankomst van deze twee bakplaten  
 van verkeerde afmetingen te zijn waardoor zij zijn aangepast bij een bedrijf in Canarana.   
 De overige twee bakplaten bij dit zelfde bedrijf  op bestelling gemaakt.

 Bij aanschaf van de persen is uitgegaan dat er op de markt een grote degelijke mandioca-  
 pers beschikbaar zou zijn. Dit was niet het geval. Naar aanleiding van eerdere ervaringen   
 van de projectuitvoerder in Malawi is een ontwerp gemaakt van een type mandioca-pers   
 zoals die in daar  wordt gebruikt. Deze is in opdracht door het bedrijf in viervoud    
 geproduceerd. 

7. Consultaties Frans Leeuwenberg (plus 350.00 euro)
 Vanwege het feit dat er een vierde dorp aan het project is toegevoegd is er ook een extra   
 bezoek van Frans Leeuwenberg in gepland. In plaats van vier bezoeken hebben er dus vijf 
 plaatsgevonden. Het laatste bezoek diende als eindevaluatie waarbij alle vier de dorpen   
 zijn aangedaan. Door het grote afstandsverschil tussen het reservaat Pimentel Barbosa   
 en Parabubure heeft dit bezoek zeven dagen geduurd  en in plaats van zes zoals    
 bij de voorgaande bezoeken.

8. Vergoeding Kees van Vliet (min 675.00 euro)
 Kees van Vliet is in totaal 10.5 maanden actief werkzaam geweest aan het project in het 
 projectland. Het begrootte bedrag is gebaseerd op 12 maanden. De benodigde tijd voor het 
 realiseren van het project is achteraf meegevallen. De werkzaamheden in Papa Mel en   
 Caçula hebben deels paralel gelopen en bovendien zijn (grote) tegenslagen uit gebleven   
 en is er zelfs tijd geweest om een vierde dorp aan het project toe te voegen.
 
9. Training / workshop (min 300.00 euro)
 Voor de trainingen en demonstraties die zijn gegeven zijn nauweljks kosten aan 
 verbonden geweest. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van de middelen die reeds 
 aanwezig waren.

10. Gereedschapkosten (min 408.29 euro)
 Deze kosten zijn lager uitgevallen doordat gereedschap als schoppen en enchada’s (een   
 handgereedschap om grond mee los te maken) nog aanwezig waren in het projecthuisje   
 in Caçula. Dit eenvoudige huisje om in te slapen en voor de opslag van gereedschappen is   
 daar neergezet in verband met het over vier jaar lopende Batata-project (2003 - 2007) dat  
 partnerorganisatie PUMA in september 2007 heeft afgerond. Daarbij zijn een aantal
 onmisbare gereedschappen als een handboor met diversen boorkoppen vanuit Nederland  
 naar het projectgebied meegenomen.

11. Aanschaf motor (min 158.59 euro)
 De aanschafkosten van een 11 jaar oude Honda 125cc motor zijn meegevallen. 
 Op aanraden van Frans Leeuwenberg is een motor gekocht in de staat Goiás in plaats van   
 de veel rijkere en duurdere staat Mato Grosso waarbinnen het projectgebied ligt.    
 Het plan was na afloop van het project de motor weer te verkopen. Dit is getracht maar 
 uiteindelijk niet gebeurd. 
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 In de zomer van 2009 is vanuit Stichting Mandioca besloten een bijen/honing project voor  
 een ander dorp binnen het reservaat Pimentel Barbosa voor ongeveer 2000,- euro 
 financieel te ondersteunen. Omdat voor dit bijenproject ook een motor noodzakelijk is   
 wordt als zijnde de helft van het te ondersteunen bedrag van gedoneerd in de vorm van   
 de waarde van de motor. 

 Dit project wordt tevens begeleidt door Frans Leeuwenberg en PUMA. De totale kosten   
 hiervan zijn beraamt op ongeveer 8000,- euro. De Duitse stichting Stiftung    
 Marimbondoda Floresta ondersteunt het project met 75%. Het project wordt uitgevoerd
  door een Braziliaanse bioloog met veel ervaring met indianen en de apicultuur.

12. Doktersverklaring / medische keuring (min 153.31 euro)
 De kosten hiervan zijn meegevallen. Het betrof slechts een controle van de papieren 
 (gele boekje) en een consult bij Clinico de Trabalho. 

14. Reiskosten (plus 1539.97 euro)
 Deze post is in de oorspronkelijke begroting niet opgenomen. De reden voor het 
 ontbreken ervan is onduidelijk. De kosten die onder deze post gerekend zijn:
 - overnachtingen in de stad die af en toe onvermijdbaar waren met de daarbij   
  gepaard gaande kosten voor avondeten,
 - bustickets vanaf het vliegveld bij Sao Paolo tot het reservaat en visa versa,
 - bustickets in verband met het verlengen van de 3 maanden geldige toeristen  
  visum in de stad Goiania in de staat Goiás.
 - bustickets vanaf het stadje Cidade de Goiás, de woonplaats van Frans 
  Leeuwenberg naar het reservaat en visa versa. 
 - lunch voor de Xavante-chauffeur en de projectuitvoerder tijdens een bezoek aan   
  de stad om materiaal of proviand te kopen.

15. Onvoorziene kosten (min 18.80 euro)
 Er zijn relatief maar weinig onvoorziene voorvallen geweest wat tot grote kosten heeft   
 geleid. Na aanschaf van de motor zijn er een aantal onderdelen vervangen en gedurende   
 het project een aantal kleine reparaties en  een noodzakelijke revisie uitgevoerd.    
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 Daarnaast heeft de bestelling van twee deurtjes voor de ovens geleid tot onvoorziene 
 kosten. Deze zijn besteld en betaald maar zijn achteraf niet gebruikt omdat ze onhandig   
 zouden zijn en vooral bij intensief gebruik van de ovens een grotere kans hebben kapot te  
 gaan door oneigenlijk gebruik.

16. Inhuur derden (plus 1382.94)
 Bij het begroten is geen rekening gehouden met eventuele inhuur van derden. Bij nader   
 inzien had dit wel moeten gebeuren. Het inhuren van derden heeft zich buiten de   
 consultaties van Frans Leeuwenberg beperkt tot het inhuren van drie personen. Bij de   
 uitvoering van de eerste drie dorpen is meerdere malen Messias Nascimento ingehuurd   
 en bij het dorp Bom Jesus tweemaal een houtakker voor het zagen van hout. 
 Nadere uitleg wordt gegeven bij punt 3C Betaalde honoraria.  
 
17. Algemene kosten (plus 893.62 euro)
 Hieronder vallen onder andere de oprichtingskosten van de stichting aan de notaris en   
 de Kamer van Koophandel. De oprichtingskosten zijn betaald middels een eigen bijdrage   
 vanuit het bestuur van de Stichting. Verder vallen onder deze post de bankkosten en een   
 aantal kleine uitgaven die gedaan zijn in het projectland. Waaronder de aanschaf van twee  
 eenvoudige motorhelmen voor het en anti-slangengif.

19. Motorverzekering IPVA (plus 176.50 euro)
 Omdat de motor begin maart 2008 is gekocht is tegelijkertijd een verplichte verzekering   
 ervoor afgesloten. Deze was een jaar geldig en liep dus af in begin maart 2009. Gezien het  
 project in april 2009 is afgerond is nogmaals de verzekering afgesloten.

20. Brandstof motor / auto (plus 523.47 euro)
 De motor is veel gebruikt voor reizen tussen de dorpen onderling en om naar het gehucht   
 Matinha te gaan aan de rand van het reservaat richting de stad. Voor de ritten naar de   
 stad is bij de eerste drie dorpen gemiddeld eenmaal per week gebruik gemaakt van de   
 momenten waarop de gemeenschappelijke auto van Caçula of Pimentel Barbosa naar de   
 stad ging. Deze reizen werden gemaakt om inkopen te doen van materiaal en verse
 groenten, fruit en vlees. Op momenten dat de auto werkelijk gebruikt werd voor het trans-  
 porteren van materiaal werden de brandstofkosten volledig betaald door het project.   
 Indien dit niet het geval was werd soms een deel betaald of niets. 

 Zoals is beschreven in onderdeel A) bij punt 6, zijn er bij de uitvoering bij het dorp Bom Jesus da  
 Lapa relatief veel ritten naar de stad ondernomen wegens een gebrekkige voorbereiding.

22/23. Vliegticket projectuitvoerder Kees van Vliet (plus 675.05 euro)
 Bij het schrijven van de KPA-aanvraag en het opstellen van de begroting is uitgegaan van   
 het voorgenomen plan 12 maanden achtereen naar het projectland te gaan om het project
 in het geheel uit te kunnen voeren. Nadat de aanvraag was gedaan is meer duidelijkheid   
 verkregen over de kans op het wel of niet op tijd krijgen van een werkvergunning van   
 het Braziliaanse consulaat. In verband met het voorgenomen idee om na het project 
 Tropical Forestry te gaan studeren heeft de projectuitvoerder in overeenstemming met de   
 PUMA en de Stichting besloten deze onzekerheid niet af te wachten en volgens planning 
 in maart 2008 met het project te beginnen zij het met een toeristenvisum.
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 Het gevolg hiervan is geweest dat men op een dergelijk soort visum hooguit 2x maal 3   
 maanden in een periode van 12 maanden in het land mag zijn. 

 Omdat gedurende de maand september 2007 al een oriënterend bezoek is gebracht door   
 de projectuitvoerder (op vrijwillige basis en eigen kosten) aan het projectland kon Kees   
 van Vliet hooguit nog 5 maanden (van maart 2008 tot en met augustus 2008) tot
 september 2008 legaal in het land verblijven.  In deze tijd is het project gerealiseerd in   
 Papa Mel en Caçula.

 Na september 2008 bestond er weer de mogelijkheid te worden toegelaten in het land.   
 Daarom is besloten het project vanaf november 2008 voort te zetten in Pimentel Barbosa   
 en mogelijk nog een vierde dorp er bij te betrekken.

 Uiteindelijk zijn er dus twee tickets gekocht. Het bedrag voor de eerste ticket is specifiek   
 hiervoor gedoneerd door een bedrijf. Het tweede ticket is gekocht met goedkeuring van de  
 Protestantse Kerkelijke Gemeenschap Schipluiden. 

24/25. Vliegticket en reiskosten Jeroen Leeuwenberg (plus 1290.96)
 Jeroen Leeuwenberg, bestuurslid van de Stichting, heeft de Stichting verzocht om bij het   
 tweede deel van de uitvoering (bij het dorp Pimentel Barbosa en mogelijk een vierde) op  
 vrijwillige basis actief te willen bijdragen. Met goedkeuring van de diaconie van de 
 Protestantse Gemeenschap Wateringen / Kwintsheul zijn alleen de vlieg- en reiskosten   
 vergoed van Jeroen Leeuwenberg. 

26.  Voorlichtingskosten (min 586.91 euro)
 Bij de voorlichtings- en fondsenwervende activiteiten hebben de kosten zich beperkt tot 
 hoofdzakelijk de aanschaf van een Camcorder, enkele printercartridges, postzegels,   
 papier, kopieën en foto-afdrukken. Voor de rest is er veel gebruik gemaakt van de   
 beschikbare middelen en inzet van derden waaronder andere de ouders van 
 Kees van Vliet.  

27.  Ticketvergoeding NCDO voor Frans Leeuwenberg (min 307.00 euro)
 De specificering van deze post staat uitgebreid beschreven bij het volgende punt 
 3C Betaalde honoraria. Bij de toelichtingen van de betalingen aan Frans Leeuwenberg   
 wordt behalve de consultaties ook verantwoording geleverd over de reiskosten-
 vergoeding van het projectland waar hij woonachtig is naar Nederland met als doel 
 voorlichting te kunnen geven voor het project.

28. Accountant t.b.v. de beoordelingsverklaring (1666.00 euro)
 Deze post ontbreekt op de begroting en is in het overzicht van de uiteindelijke uitgaven   
 niet opgenomen. In de balans per 30 april 2009 van Stichting Mandioca (zie punt 1 van de  
 financiële verslaglegging) is deze post vermeld als overige schulden. 
 Bij de aanvraag is geen rekening gehouden met eventuele te maken kosten van een 
 Nederlandse registeraccountant (RA) of AA accountant ten behoeve van een 
 beoordelingsverklaring. De beoordelingsverklaring is terug te vinden onder Bijlage I. 
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3C. Betaalde honoraria
De door de Stichting betaalde honoraria worden hieronder besproken en toegelicht. Behalve de 
betaalde honoraria aan de projectuitvoerder worden ook de kosten toegelicht omtrent het inhuren 
van derden. Bij de toelichting van de consulaties van Frans Leeuwenberg wordt ook de 
verantwoording geleverd van de reiskostenvergoeding van de vliegticket van Brazilië naar 
Nederland ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten.

1. Projectuitvoerder Kees van Vliet
 De projectuitvoerder Kees van Vliet tevens bestuurslid van de Stichting heeft voor 
 aanvang van het project een overeenkomst van opdracht gesloten met de Stichting. In   
 deze overeenkomst zijn onder andere de te verrichten werkzaamheden beschreven en is   
 als beloning voor de correcte uitvoering ervan een honorarium opgenomen van 450 euro   
 die alleen tijdens de uitvoeringsperiode in het projectland maandelijks aan hem zijn 
 uitbetaald.
 
 Persoongegevens
 Naam:  Kornelis Arie van Vliet
 Adres:  Breeweg 8
   2636 EB  Schipluiden
   Nederland
 Tel:  015 3808260 of 06 81167746
 Geboorte datum: 18-01-1981
 Rek. nr.  Rabobank 35 82 27 046

 Omschrijving werkzaamheden
 Het realiseren van drie mandioca-huisjes in de dorpen Papa Mel, Caçula en Pimentel   
 Barbosa in het indianenreservaat Pimentel Barbosa in de deelstaat Mato Grosso in 
 Brazilië op een dusdanige wijze zodat binnen de gemeenschappen een groot draagvlak   
 en verantwoordelijkheids gevoel ontstaat voor het mandioca-huisje. Werkzaamheden die   
 hieraan gekoppeld zijn geweest; diversen soorten constructiewerk,  begeleiden en 
 motiveren van dorpsbewoners bij de uitvoering, inkopen van materialen, verzorgen van de  
 administratie etc.

 Bedrag
 De uitvoeringsperiode in het projectland betrof 10.5 maand. In totaal is er door de 
 Stichting het bedrag overgemaakt op de rekening van K.A. van Vliet van 4.725,- euro. 
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2. Consultaties Frans Leeuwenberg
 Frans Leeuwenberg is verbonden aan de partnerorganisatie PUMA en is als ecologisch   
 analist / indigenist betrokken (geweest) bij verschillende projecten in het betreffende
 reservaat. Al 19 jaar werkt hij met deze groep Xavantes. Onder andere in opdracht van   
 WNF  en UNICEF. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij veel goede sociale contacten 
 binnen de Xavante gemeenschap.

 Persoonsgegevens
 Naam:  Frans J. Leeuwenberg
 Adres:  Rua Santa Barbara 23 
   Cidade de Goias, Goias
   Postbus 38, CEP 76.600-000 Brazil
 Tel:  0055 (62) 3372 1501
 E-mail:  leeuwlara@terra.com.br
 Rek. nr.  banco do brasil, agencia 0277-1, rek. nr. 8764-5 of rek.nr. 7.458-6

 Omschrijving werkzaamheden
 Gedurende de voorbereiding en uitvoering van het project heeft Frans Leeuwenberg een 
 belangrijke ondersteunende rol gespeeld als bemiddelaar, monitor, adviseur en geallieerde  
 aan de Xavantes. In 2007 heeft hij samen met de projectuitvoerder een kennismakings   
 bezoek gebracht aan de eerste drie dorpen. Bij de start, uitvoering en afsluiting van het   
 project heeft hij in totaal vijf formele bezoeken gebracht aan de dorpen. 

 Betaling
 In totaal heeft Frans Leeuwenberg 4x een 6 daags en 1x  een 7 daags een formeel bezoek   
 gebracht. Vooraf is een dagloon van 50 euro afgesproken. Dit komt neer op 1550.00 euro. 
 Om zijn verblijf hier in Nederland (voorjaar 2008) te kunnen bekostigen is destijds   
 een deel van dit bedrag (900.00 euro) als voorschot aan hem uitbetaald. 

 1/04/08      Delft  Factuur F. Leeuwenberg, Consultaties Frans  500.00
 15/04/08    Delft  Factuur F. Leeuwenberg, Consultaties Frans  250.00
 22/04/08   Delft  Factuur F. Leeuwenberg, Consultaties Frans  150.00
 27/01/09    Campinapolis MT 6x dagloon consultatie Frans (6x50 = 300euro)  300.00
    16/02/09 op verzoek van Frans is dit overgeboekt 
    op rek. nr. van zijn broer B.J. Leeuwenberg in Nederland.   
 04/04/09   Nova X. MT Boekingsbewijs op de rekening van de vrouw van 
    F. Leeuwenberg, Susana Moura Lara Resende 
    7x dagloon 50euro =   350 euro = 1,050.00 R$   350.00
         Totaal:   1,550.00  
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 Verantwoording reiskostenvergoeding naar Nederland voor Frans Leeuwenberg
 Volgens het BESLUIT van 26 maart 2008 van NCDO wordt volgens punt 10 op vertoon van   
 het originele ticket 50% door NCDO vergoed met als maximum 750,- euro. 

 Het ticket van Frans Leeuwenberg is gekocht op 08-10-2007 en heeft 2339,20 R$ gekost.  
 Bij een wisselkoers van 1 euro = 2.542 Braziliaanse reais is 50% hiervan 460,- euro.

 Dit bedrag is in drie delen uitbetaald. 

 03/05/08   Delft  Deel vergoeding vliegticket Frans Leeuwenberg  250.00
 19/05/08    Delft  Deel vergoeding vliegticket Frans Leeuwenberg  150.00
 27/01/09    Campinapolis Resterend bedrag 43 euro (129 R$) ticketvergoeding
    Frans Frans Leeuwenberg uitbetaald in Brazilië     43.00  
         Totaal: 443.00

 
 Het verschil van 17,- euro is niet te verklaren vanuit de boekhouding van de Stichting.   
 Volgens de ontvangstbewijzen heeft Frans het bedrag van 460,- euro geheel ontvangen.   
 Een ontvangstbewijs van 417, - euro is door Frans in Nederland ondertekend en door
 Jeroen Leeuwenberg (bestuurslid van Stichting Mandioca) overhandigd. 
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3. Messias Nascimento
 Messias Nascimento is een Braziliaan die deels in het reservaat met de Xavante is   
 opgegroeid. Met regelmaat voert hij in opdracht van de gemeente Canarana (Mato Grosso)  
 of het regiokantoor in Agua Boa (Mato Grosso) van Fundação Nacional do Índio (FUNAI)   
 werkzaamheden uit in de dorpen. In het verleden heeft hij veel met Frans samengewerkt   
 bij de uitvoering van diversen projecten.

 Persoonsgegevens
 Naam: Messias R. Nascimento
 Adres: Rua Ycuma 584
  Cep 78640-000
  Canarana, Mato Grosso, Brazilië
 Tel: 0055 (66) 3478 3557
 Rek.nr. Banco do Brasil, agencia 1319-6, rek.nr. 7.312-1
  Mandel M. R. Nascimento

 Omschrijving werkzaamheden
 Bij de uitvoering van het project in de eerste drie dorpen heeft Messias Nascimento een 
 assisterende rol gespeeld. Behalve het werk met de kettingzaag in alle dorpen heeft hij
 met name in het kleine dorp Papa Mel geassisteerd bij het plaatsen van de constructie en
 dakplaten. Daarnaast heeft hij geassisteerd bij het regelen en organiseren van 
 materiaaltransport en bemiddelaar tussen de projectuitvoerder en FUNAI te Agua Boa voor  
 het verkrijgen van een medische keuring.

 Betaling
 In totaal heeft Messias Nascimento 34 dagen in opdracht van de Stichting gewerkt voor   
 een vooraf afgesproken dagloon van 24,- euro (60,- R$).

 09/04/08   Canarana Ontvangstbewijs 2x arbeid M. Nascimento 120.00  R$
 21/04/08    Papa Mel Ontvangstbewijs 6x arbeid M. Nascimento 360.00  R$
 26/05/08   Canarana Ontvangstbewijs 8x arbeid M. Nascimento 480.00  R$
 30/06/08   Canarana Ontvangstbewijs 8x arbeid M. Nascimento 480.00  R$
 11/08/08   Canarana Ontvangstbewijs 8x arbeid M. Nascimento 480.00  R$
 01/11/08    Pimentel B. Ontvangstbewijs 2x arbeid verzorging transport 120.00  R$
        Totaal:   2,040.00  R$

 Op 18/08/08 is een bedrag van 800 R$ aan hem overgeboekt. Met dit bedrag heeft hij de   
 vooraf afgesproken prijs van 680 R$ met de winkel A Constrular het transport kunnen
 betalen van het materiaal van de stad naar het dorp. De overige 120 R$ is 2x dagloon
 van 60R$ voor het organiseren ervan, zie het ontvangstbewijs van 01/11/08.

 18/08/08   Canarana banco do brasil, overboeking naar Messias 700.00 R$
 18/08/08   Canarana banco do brasil, overboeking naar Messias 100.00  R$
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4. Euvaldo Policeiro
 Een motorzager die onder andere in opdracht werkt van gemeenten, boeren en het   
 regiokantoor FUNAI te Campinapolis. Behalve zijn naam en woonplaats Campinapolis zijn   
 er geen andere persoongegevens van hem bekend.

 Omschrijving werkzaamheden
 Bij de uitvoering van het project in Bom Jesus da Lapa in het Xavante reservaat 
 Parabubure, gemeente Campinapolis is besloten het benodigde hout uit het reservaat te   
 halen. In de stad zelf was geen balkenhout te koop. Euvaldo was de enige motorzager die   
 tevens over een grote vrachtwagen beschikte om het hout te kunnen vervoeren.    
 Van het ochtendgloren af tot het vallen van de duisternis heeft hij balken gezaagd van,   
 deels door de Xavante eerder omgehakt, kwaliteitshout. 

 Betaling
 Het te betalen bedrag van 1100,- R$ (ong. 440.00 euro) was vooraf afgesproken. Hiervan   
is 500,- R$ betaald aan dagloon en 600R$ voor het gebruik van de vrachtwagen. 

 19/02/09    Bom Jesus da Lapa    Ontvangstbewijs kettingzager + transport            1,100.00 R$

5. Jose Benico da Silva
 Een lokale Braziliaanse motorzager die woonachtig is in de gemeente Campinápolis, 
 Mato Grosso, en met regelmaat opdrachten uitvoert voor gemeenten, boeren en FUNAI te   
 Campinápolis. 

 Persoonsgegevens
 Naam: Jose Benico da Silva
 Adres: Rua Vicente José Oliveira, Campinápolis

 Omschrijving werkzaamheden
 Het afwerken van de houtenconstructie van het mandioca-huisje in Bom Jesus da Lapa.   
 Tevens zijn er van een oude omgezaagde kwaliteitsstam planken gezaagd om een wand   
 van te kunnen maken. 

 Betaling
 De prijs van 130,- R$ (ong. 50.00 euro)is voor aanvang van de werkzaamheden 
 afgesproken. 

 12/03/09    Bom Jesus da Lapa Ontvangstbewijs, kettingzager 130.00  R$
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Bijlage I

Beoordelingsverklaring
De beoordelingsverklaring met betrekking tot het financieel verslag. In opdracht van de Stichting is 
deze uitgevoerd door Accon avm adviseurs en accountants te Arnhem. De opdracht is verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 “Opdrachten tot het 
beoordelen van financiële overzichten”.





Bijlage II

Evaluatierapport Project Mandioca door Frans Leeuwenberg
Dit rapport is betreft een eindevaluatie geschreven naar aanleiding van het laatste geplande 
consultatiebezoek  van Frans Leeuwenberg met betrekking tot Project Mandioca. 

Evaluatie Project MANDIOCA
Reservaat Pimentel Barbosa en Parabubure, Mato Grosso, Brazilië
door Frans Leeuwenberg
Cidade de Goiás, 18 mei 2009 

In maart 2009 zijn de vier Xavante dorpen bezocht waar een Maniokhuis is gebouwd, te weten Bom 
Jesus da Lapa, Pimentel Barbosa, Caçula en Papa Mel.

Alleen het dorp Bom Jesus heeft weinig ruimte voor akkerbouw, de andere drie dorpen hebben op 
zich voldoende ruimte. Alle vier de dorpen krijgen geen enkele vorm van stimulering vanuit FUNAI 
of FUNASA om zich onafhankelijker op te stellen t.a.v. de zelfvoorziening van voedsel. De snelle 
overgang van volledige zelfvoorziening naar het ontvangen van hulp in de vorm van salarissen, 
pensioenen en “hulp” bij de voedselvoorziening (gemeenschapsakker) heeft ertoe geleid dat er 
binnen de dorpen minder animo bestaat om de traditionele voedselproductie in stand te houden. 
De indianen denken hun voedselbehoeftes met de salarissen en pensioenen op te lossen. Juist om 
die reden springt het project in op een essentieel punt, namelijk het stimuleren van meer 
voedselproductie binnen de dorpen. Als tweede sterke punt binnen het project geldt dat het werk 
voor de vrouwen minder slopend en meer aangenaam is geworden bij de bereiding van mandioca-
meel. Daarbij betekende dit project een waardering voor de Xavante vrouwen hetgeen bijzonder 
noodzakelijk was vanwege een sterk minderwaardigheidsgevoel onder de vrouwen.  

1. Bom Jesus da Lapa (Parabubure reservaat)
 Tijdens de evaluatie waren er variërend 15-20 personen van dit kleine dorp aanwezig, te   
 weten, alle betrokkenen bij de uitvoering, de dorpschef Cipriano en de vice-dorpschef Lúcio. 

 De Xavante van het dorp Bom Jesus hadden de noodzaak om meer voedsel te produceren  
 en hun consumptie in supermarkten van Campinápolis te verminderen. De bouw van het 
 mandioca-huis heeft hun duidelijk gestimuleerd om nu meer mandioca te gaan 
 verbouwen, omdat het nu verwerkt kan worden en langer bewaard. Tijdens de evaluatie   
 was het huis zo goed als voltooid en direct waren enkele families al geanimeerd    
 gaan experimenteren met de bakoven. Ook de pers werd uitgeprobeerd en men was juist   
 zeer gecharmeerd over de efficiency en degelijkheid van de pers. 
 De bijvoeging van de pers was bijzonder positief, omdat dat juist bijzonder tijdbesparend   
 is. Het model was gebaseerd op modellen welke in Afrika gebruikt worden. Verschillenden   
 in de vergadering gaven al aan dat ze juist nu meer mandioca zullen gaan verbouwen en een   
 enkeling suggereerde al date en toekomstige overproductie verkocht zou kunnen worden.  



 Van elk clan binnen het dorp is een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor het   
 onderhoud van het huis, de oven en de spullen. 

 Voldoende personen van de gemeenschap hebben vrijwel dagelijks meegewerkt met de 
 constructie, alhoewel er soms toch lakse dagen waren. Tijdens de discussie werd wel   
 duidelijk dat deze gemeenschap goed begreep dat  het meewerken met de bouw gezien
 moet worden als de tegenprestatie van de gemeenschap bij het project. Ze begrepen dat   
 daar niet voor betaald kan worden omdat het project een verbetering brengt voor de 
 gemeenschap.De gemeenschap was volledig tevreden over de twee blanke 
 projectmedewerkers. Er hadden zich geen culturele conflicten voorgedaan. 

 Wel heeft men van de zijde van het dorp constant geprobeerd om brandstof te krijgen   
 voor hun pick-upje, meer dan werkelijk nodig was voor het project. Dat was wel een 
 element wat steeds weer onnodig spanning en irritatie gaf. 
 De enige concrete kritiek die de gemeenschap naar voren bracht was dat de 
 dakbedekking met palmblad was gedaan en niet met pannen of platen. Ze hadden liever   
 het dak gezien van permanent material omdat ze het dan niet elke 4-6 jaar hoeven te 
 vervangen. De duur van het palmdak hangt af van de waterafloop en ventilatie te plekke.   
 Bij het ontwerp is hier sterk rekening mee gehouden en is de verwachting dat het   
 palmblad pas enkele jaren later aan vervanging toe is. 

 Er werd nog gediscussieerd over de al of niet noodzaak van de gemechaniseerde 
 mandioca-rasper, de ralador. Men wilde een elektrische mandioca-rasper, want men verwacht   
 dat binnen een half jaar er elektriciteit gaat komen in het dorp. Er is toen toegezegd dat dit  
 apparaat gekocht gaat worden mits het binnen de marges van de begroting valt. In eerste   
 instantie is een met de hand te bedienen rasper gekocht.

 Over het algemeen was het dorp zeer tevreden met de bouw van het manioca-huis. 

2.  Caçula - de Benjamin - (Reservaat Pimentel)
 Tijdens een vorig bezoek waren er al evaluerende gesprekken geweest met verschillende   
 leiders in dit dorp. Een gezamenlijke evaluatie is moeilijk omdat het dorp al verscheidene   
 jaren politiek sterk verdeeld is. Al doende is er gescheiden geëvalueerd met Zezinho, de   
 dorpschef, Ze Guimarães, de vice en in februari 2008 met Jaime de voorman van   
 het dorp tijdens de bouw en tevens door de gemeenschap voorgedragen persoon als 
 beheerder van het huisje. Het huis was inmiddels door het merendeel van de families   
 gebruikt en bijna iedereen had zijn akker met mandioca uitgebreid. 

 Dit dorp is intern bijzonder verdeeld, al bijna sinds zijn begin tientallen jaren geleden. Het   
 lag dus niet in de verwachting dat hier goed meegewerkt zou worden. 
 Tegen de verwachtingen in was er echter een vrijwel constante hulp tijdens de bouw van   
 verschillende leeftijdsgroepen. Kees van Vliet heeft getoond goed met sociale en politiek   
 gespannen situatie om te kunnen gaan. Het is mede daardoor gelukt om het merendeel 
 van de leeftijdsgroepen – behalve de ouden – en clans mee te laten werken aan 
 hun mandioca-huis. 



 Tijdens de vorige bezoeken, als tijdens de huidige kreeg ik geen enkel commentaar te   
 horen of kritiek over de manier waarop het project is uitgevoerd. Deze gemeenschap wilde  
 wel een  mandioca-rasper, welke al voorzien was door FUNAI, echter met ontbrekende   
 onderdelen. Wel belangrijk dat FUNAI hier een bijdrage heeft gegeven in de vorm van de 
 mandioca-rasper, omdat ook hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid aangeeft bij de   
 voedselproductie. De gehele vloer van het huis is van beton. In feite is alleen het deel 
 waar de pers staat opgesteld een betonnen vloer noodzakelijk omdat daar de vloer beter   
 schoongemaakt moet kunnen worden. 

 Het eerste half jaar bleek het mandioca-huis slechts gedeeltelijk gebruikt te worden.   
 Vooral omdat er voor de start van het project te weinig mandioca is verbouwd. Nu blijkt dat  
 bijna het hele dorp intensief gebruikt maakt van het mandioca-huis. Tijdens de evaluatie 
 versterkten de betrokken leiders dat de hele gemeenschap de aanplant ervan nog op te   
 willen voeren.

3.  Sinhoreza’ari - Papa Mel- de honingmarter (Reservaat Pimentel)
 Evaluatie met Americo, dorpschef, Simão vice, Teresinha, Rita en Leda met de 
 aanwezigheid van jongeren. 

 Dit was het eerste dorp waar het project van start ging in maart 2008. Van alle dorpen ligt   
 dit dorp het meest afgelegen en bestaat er relatief minder afhankelijkheid van de 
 stadsproducten. Ook staat dit dorp bekend dat ze harde werkers zijn goede grond hebben   
 en gunstig liggen wat betreft de jacht en visserij. Een voordeel extra van dit dorp was,
 dat er op de locatie voor de bouw al een betonnen oude vloer lag. Dat is een restant van de  
 boerderij Canoa, welke land binnen het reservaat illegaal had “gekocht”, maar welke in 
 1980 met geweld uit het reservaat waren gezet. Deze vloer is oerdegelijk, dus kon nog   
 prima benut worden voor het project. Omdat het dorp zo klein is was het misschien
 makkelijker om de medewerking van alle leeftijdsgroepen te hebben. De oudsten hadden   
 het sterkste aandeel in de bouw. Omdat het dorp zo klein is, was het makkelijk om 
 dagelijks bij de “raad” plaats te nemen en de voortgang te bespreken. Soms kwamen er   
 zoons van Simão – een van de twee oudsten – op visite uit een ander dorp, en ook die   
 participeerden bij de bouw. Omdat de grond zo goed is voor akkerbouw nabij dit dorp werd   
 er al veel mandioca verbouwd. Dus toen de oven klaar was kon men al direct    
 gaan experimenteren en begon men met flinke volumes te maken van mandioca-meel. 

 De samenwerking tussen de uitvoerder van het project en deze gemeenschap was ideaal   
 en zonder enige problemen. Wel probeerden de Xavante ook hier om extra brandstof te 
 krijgen om hun sporadische “uitstapjes” te realiseren. Gedurende de evaluatie kwam men   
 met geen enkele kritiek over de uitvoering van het project.  
 



 Achteraf bekeken is het mandioca-huis relatief groter geworden dan in werkelijkheid   
 nodig was. Een deel van de grote ruimte van 8x10 meter is overbodig en zal weinig  gebruikt   
 worden. Een huis van 7x7 meter was mogelijk voldoende geweest voor dit kleine dorp.   

 Gek op alles wat mechanisch is, wilden ook deze Xavante een gemotoriseerde    
 mandioca-rasper. Ook hier was die als tegenprestatie geleverd door FUNAI, maar tot het   
 moment van de afbouw nooit in werking gesteld. Nu is een gemotoriseerde manier van 
 mandioca raspen erg gevaarlijk en vooral riskant in de nabijheid van kinderen. Een   
 dergelijk apparaat is dan ook afgeraden, maar verscheidene dorpen waren stijfkoppig, en   
 hoewel wetende van de risico’s wilde men dat toch. Het apparaat werkt niet in Papa Mel,   
 noch in Caçula, omdat FUNAI enkele kleine onderdelen vergeten heeft. Wel beschikt het   
 dorp nu over een met de hand te bedienen raspapparaat. Alle dorpen zijn bijzonder   
 ingenomen met de degelijke pers, hetgeen juist veel tijd en extra zwaar werk bespaard   
 voor de vrouwen. 

4.  Etenhiritipa - Pimentel Barbosa - (Reservaat Pimentel)
 Evaluatie met alle leiders, ouden en jongeren in het mandioca-huis. 

 Dit dorp is het moederdorp, groot, traditioneel en nog vrij terughoudend in hun contacten.   
 Na overleg met de dorpschef Suptó, de sjamaan Sereburã en de raad werd de locatie van   
 het mandioca-huis bepaald quasi midden in het dorp tussen de mangobomen. Alhoewel   
 dit dorp vele jaren een gemeenschapsakker met een monocultuur van rijst kreeg, werd er 
 geleidelijk steeds minder geproduceerd op de traditionele familieakkers. Dit dorp heeft   
 juist nieuwe impulsen nodig, omdat ze jarenlang een overmaat aan culturele aandacht   
 hebben gekregen met diversen Tv-programma’s, het maken van een Cd-presentaties van   
 rituele dansen in binnen en buitenland tot zelfs een clip met de heavy-metal groep,   
 Sepultura. Door deze overmaat aan aandacht “verdienden” ze soms geld, aandacht en   
 waardering, waarmee ze begonnen te denken dat het uitdragen van hun traditionele 
 cultuur hun voldoende middelen zo geven voor hun levensonderhoud. Helaas of 
 gelukkig werkte dit niet zo. Hun eigen productie van voedsel werd onvoldoende en zwak.   
 Vandaar dat de volwassenen, maar toch zeker ook de jongeren erg geanimeerd waren   
 voor de bouw van een mandioca-huis.

 Qua deelname kan er niet gezegd worden dat alle lagen van de gemeenschap 
 meegewerkt hebben. Enkele groepen jongeren, vooral de Tirowa en de Airere, toonden   
 een sterkere deelname aan de bouw, maar toch ook verscheidene ouden en vele kleintjes   
 hielpen dagelijks mee. Sommige werkdagen liepen moeilijk en moesten de jongeren “uit   
 de huizen getrokken” worden omdat men die dag simpelweg laks was. Soms was dit te   
 verklaren omdat er zekere rituelen voorbereid moesten worden. Van alle dorpen, was dit   
 fenomeen het ergste in Pimentel.
 Toen samen met hun beslist werd dat de vloer volledig van aangestampte aarde zou zijn,   
 was een  gedeelte duidelijk tegen dat idee, want... de andere dorpen hadden een gehele   
 of deels cementen vloer. Maar de meerderheid begreep goed dat de aarde ook volstaat   
 en het makkelijker is te herstellen. Het dorp was zelf verantwoordelijk voor een gedeelte   
 van de dakbedekking met palmbladeren. Dit dorp is daar helaas erg laks in geweest en   
 heeft na vele aansporing en een maand nadat het huis af was het dak afgemaakt. 



 Vooral deze gemeenschap bleek in eerste instantie wat terughoudender te zijn ten   
 opzichte van het mandioca-huisje vanwege de centrale ligging ervan in het dorp. Normaal  
 gesproken wordt er namelijk achter de huizen gewerkt en niet midden in het dorp.  
 Daarbij waren zij wat terughoudender om met nieuwe middelen om te gaan. In eerste   
 instantie waren ze onzeker om met een oven om te gaan. Dat kennen ze niet. Maar nadat   
 enkele families de oven hadden uitgeprobeerd begonnen de anderen langzaam ook
 het open mandioca-huis te gebruiken, maar niet massaal. Van elke clan is een volwassene  
 aangewezen door de gemeenschap om het mandioca-huis en toebehoren te controleren. 

 Vrijwel alle families zijn beduidend meer mandioca gaan verbouwen, omdat ze zien dat het  
 nu sneller, efficiënter en bovendien in groter volume verwerkt kan worden. Opvallend was   
 dat de hele gemeenschap erachter stond dat er géén gemotoriseerde mandioca-rasper   
 nodig was, om dat veel te gevaarlijk was voor vooral de kinderen en weer een    
 middel zou zijn wat kapot zou kunnen gaan. Interessant dat dit bewustzijn sterker 
 aanwezig was in het moederdorp Pimentel Barbosa, dan in de andere dorpen. 

5. Conclusie
 Over het geheel genomen is het project prima uitgevoerd met goede medewerking van de 
 verschillende dorpen. Het huis betekent een direct materieel voordeel wat met zekerheid   
 constant gebruikt gaat worden. De vrouwen hebben in dit project een waardering voor hun  
 werk gezien en hebben betere werkomstandigheden. 

 FUNAI heeft een stimulering gekregen om ook dit soort projecten uit te voeren in plaats   
 van zich enkel “dienstverlenend” op te stellen naar de indianen. De functionarissen van   
 waren zeer positief over het idee en uitvoering van dit project. Bovendien is het    
 project een goed voorbeeld geworden voor de indianen om te begrijpen dat ze bij    
 elk project wat verbetering brengt in hun gemeenschap, een sterke deelname moeten
 hebben bij de uitvoering, hun contraprestatie zonder betaling van salaris of vergoeding. Ze  
 hebben nu geleerd dat ze alleen geloofwaardigheid voor een project kunnen winnen als   
 ze zelf daadwerkelijk meewerken. Voor dit project was dit een barrière van onbegrip bij de  
 indianen, die maar niet met een project wilden meewerken, denkende dat zij een betaling   
 verdienden, zoals de blanke die een deel van het werk in hun dorp uitvoerdde.  
 Het project heeft dus duidelijk geholpen om een ommekeer te krijgen in dit soort 
 gedachten onder de Xavante.  


