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Beste, 

Je krijgt deze nieuwsbrief van de 

Payoga-Kapatagan omdat je een 

trouwe sponsor bent of in het 

verleden al stortte voor hen, of 

geïnteresseerd bent in hun 

activiteiten. 

Dank daarvoor! 
 

 

 

 

 

 
 

 

VOEDSELPROGRAMMA EN GEZONDE VOEDING 

Het programma dat we in 2021 startten, met de 

hulp van de Provincie West-Vlaanderen en de niet 

aflatende steun van de Broederschool in Roeselare 

en een heleboel supporters, draait volop: meer dan 

400 gezinnen kregen 20 kippen die klaar waren om 

eieren te leggen. Dit kippenprogramma helpt hen 

nu in hun dagelijkse behoeften. 

In een samenwerking met het ministerie van 

onderwijs kunnen de leden de eieren verkopen aan 

het voedselprogramma voor ondervoede kinderen 

in de scholen. Dit jaar werd dit programma verder 

uitgebreid en leveren ze ook voedselpakketten die 

verdeeld worden in verschillende dorpen en 

steden in de provincie Isabela. 25.000 pakketten 

worden gekookt, verwerkt en samengesteld door 

leden en studenten. De bananen voor de zeer 

voedzame bananenchips, worden geleverd door de 

leden. 

 

  

    

AFRIKAANSE VARKENSPEST blijft problemen 

geven.  

Sinds juli 2019 zijn er verschillende uitbraken van 

de Afrikaanse varkenspest op de Filipijnen. De 

Payoga heeft een partnerschap met het ministerie 

van landbouw om inheemse varkens te leveren 

voor de repopulatie in het noorden van de 

Filipijnen. Dit loopt heel moeilijk omdat de ziekte 

er nog altijd is. Toch konden er dit jaar 9.587 

biggen verdeeld worden om uit te kweken.   

Ze hadden wel een zeer zware tegenslag toen 

kweekvarkens en kippen voor een waarde van 

50.000 euro moesten afgemaakt worden wegens 

varkenspest en vogelpest. 

 



 

 

VORMINGEN 

Na de corona kwamen de vormingen traag op 

gang. De scholen startten zelfs pas in september 

opnieuw met “live”klassen, na bijna 2 jaar. 

 

Tijdens een zware storm werd het 

trainingscentrum zwaar beschadigd. Gelukkig kon 

de Payoga uitwijken naar een centrum van het 

ministerie van landbouw.  

 

Meer dan 100 deelnemers woonden de 

vormingsreeks over duurzame varkensteelt bij.  

 

Nog eens 35 boeren volgden een intensieve cursus 

over duurzame kippenkweek. 

 

 

  

DE NAWEEEN VAN CORONA 

Vele boeren voelen nog altijd de gevolgen van een 

zeer lange periode waarin bijna alles stilviel door 

de coronamaatregelen. Hun inkomsten zijn zeer 

sterk gedaald waardoor ze moeite hebben om 

nieuw zaaigoed en meststoffen te kopen. De 

productie van organische mest is sterk 

teruggelopen hierdoor. Toch blijven 21 mensen 

permanent werken in de productie. Ook de 

overheid zelf die een grote afnemer is schroefde 

haar orders terug. 

Door de herhaalde uitbraken van vogelgriep en de 

Afrikaanse varkenspest moest de 

demonstratieboerderij tijdelijk sluiten en viel het 

aantal bezoekers sterk terug.  

In 2021 werd de nieuwe opslagplaats ingehuldigd 

voor het vermarkten van producten. Maar hun 

kapitaal dat ze gedurende jaren spaarden voor de 

aankoop van producten werd in 2022 ingezet om 

de leden te ondersteunen in deze moeilijke 

periode. Hopelijk brengt 2023 beterschap. 



 

SYNERGIE Provincie West-Vlaanderen 

Pieter en Jan van het Wereldhuis en Lies van Vives 

hadden in september een vergadering met Julie en 

Cleng van de Payoga (links en rechts van de 

banner) in Manila. 

 

De provincie werkt mee aan veilige, duurzame en 

veerkrachtige ondernemingen en 

gemeenschappen samen met een 30-tal 

organisaties, coöperaties, sociale ondernemingen, 

gemeentebesturen en 4 universiteiten op de 

Filipijnen. Payoga is een partner hierin. 

 

 

 
(foto uit Het Laatste Nieuws) 

BROEDERSCHOOL 

Ook dit jaar werd de Payoga-Kapatagan 

voorgesteld in alle klassen van de Roeselaarse 

Broederschool.  In de eerste graad was het een 

kennismaking met de werking van de organisatie 

en hoe zij meewerkt om de  duurzaamheidsdoelen 

(SDG) te bereiken. De tweede graad ging dieper in 

op verschillende thema’s van armoede, 

duurzaamheid en de concrete problemen vandaag. 

In de gesprekken met de derde graad stonden we 

stil bij duurzaam en sociaal ondernemen als model 

om armoede en ongelijkheid te bestrijden. 

Een sportieve activiteit waarbij alle leerlingen zich 

lieten sponsoren om te wandelen, lopen of fietsen 

bracht een recordbedrag van 5.000 euro op.  

 

ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL AND SOLIDARITY 

ECONOMY 

In een draft voor de encyclopedie van sociale en 

solidaire economie van de Verenigde Naties die 

uitkomt in 2023 wordt de Payoga-Kapatagan als 

voorbeeld genoemd: 

 

“In the Philippines, 3,408 farmers are members of 

the Payoga-Kapatagan multi-purpose cooperative, 

which helps them to switch from monoculture 

production to integrated agriculture (i.e., 

combining crop production with livestock farming) 

and to increase their livestock activity.”  

 

 



MET DE STEUN VAN : 

             
 

 
 

 

Voor wie wil storten voor Payoga-Kapatagan: 

Rekeningnummer voor stortingen met 

belastingsaftrek: 

BE66 7380 3734 7143 KREDBEBB van Kontinenten 

Vermeld PAYOGA en uw rijksregisternummer (of 

ondernemingsnummer voor bedrijven of 

organisaties) 

 

Om in aanmerking te komen voor 

belastingvermindering moet uw gift minstens 40 

euro bedragen per kalenderjaar.  

 

Giften die in januari toekomen op de rekening van 

Kontinenten komen automatisch in aanmerking 

voor 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALIGAYANG PASKO  

AT MANIGONG BAGONG TAON 

 

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUW JAAR 

 

Van de staf van de Payoga-Kapatagan 

  

Payoga-Kapatagan 

Organic Demo-Farm  

Guibang, Gamu 

Isabela 

3301 Philippines 

pkmpc20@gmail.com 

 

Payoga 

Dirk en Lievia De Temmerman-Couvreur 

Mezegemstraat 9 

8870 Izegem 

Dirk.detemmerman@scarlet.be 

Om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (GDPR), informeren wij u dat we de volgende informatie over u 

hebben: (voornaam,) achternaam, adres, (mailadres). U kunt op elk moment een verzoek indienen om uit deze lijst te 

worden verwijderd. Deze lijst wordt alleen gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief of informatie over de Payoga. 

Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. Bedankt voor uw vertrouwen. 

 


