
CCoonnccrreeeett
Als we de oliepers over de post van NL naar 
Mozambique halen (post doet er ongeveer 2 weken 
over), kan de zonnebloempittenoogst en de 
sojabonen oogst meteen door deze oliepers! We 
willen er graag 4 tegelijk bestellen. Dat is in 
verhouding goedkoper. 2 voor op de boerderij, 2 voor 
Itepela. Het idee is dat er 2 als onderwijsmateriaal 
kunnen worden gebruikt en dat de andere 2 na 
onderwijs meegenomen kunnen worden naar het 
dorp van degene die met de pers heeft leren werken. 
Zij kunnen er dan vervolgens in hun eigen dorp een 
eigen bedrijfje mee starten door het verwerken van 
andermans en/ of eigen zaden of pitten. Niet alleen 
de olie kan verkocht worden, maar ook het 
restmateriaal: het is perfect voor diervoer en ook om 
goede kunstmest van te maken.

KKoosstteenn
Wil jij meehelpen Mozambique verder te ontwikkelen 
d.m.v. dit project? Dan willen we je vragen om 
€ 72,32 over te maken op rekeningnummer 4108074
t.n.v. Rafael Almere Zending
o.v.v. Frank en Sandra, oliepers.

PPrroojjeecctt  oolliieeppeerrss

WWaaaarroomm??
Omdat het letterlijk levens kan veranderen.
Onze teamgenoten Jan (NL) en Bonnie 
(Colombiaanse) wonen op een boerderij in Lichinga. 
Zij willen hun boerderij gebruiken om Mozambikanen 
te onderwijzen en een praktisch beroep aan te leren. 
Jan en Bonnie hebben, in samenwerking met mensen 
van de lokale bevolking o.a. zonnebloemen en 
sojabonen geplant. Het is nu bijna tijd voor de oogst! 
Uit de zonnebloemen en ook uit de soja kun je olie 
halen en het restproduct is weer prima om dieren 
mee te voeden of om als compost te gebruiken. Maar 
dan heb je wel een oliepers nodig! Zij willen 
Mozambikanen leren hiermee te werken.

WWaatt??
Frank zit nog al eens op internet te surfen: op zoek naar hulpmiddelen of 
werktuigen om het leven voor de Mozambikanen makkelijker te maken. Hij kwam 
deze Piteba oliepers tegen. Deze kleine (20x 13x 6 cm en weegt 2,3 kg) 
handaangedreven oliepers heeft een zeer eenvoudige werking en kan tot 2 liter 
olie per uur produceren van alle mogelijke zaden en noten. Voor meer info zie: 
www.piteba.nl. Deze oliepers kost € 72,32 (incl. verzendkosten!) en zou hier echt 
super handig zijn! Wij willen er graag 4 naar Mozambique laten sturen en 
Mozambikanen onderwijzen hoe hier mee om te gaan en hun brood mee te 
verdienen! Wil jij een van deze 4 oliepersen sponsoren?

Andere teamgenoten Pedro (Mozambikaan) en 
Aldenice (Braziliaanse) wonen en werken in Itepela. 
Dat is een dorpje echt helemaal in de bush, zo`n 100 
km bij ons vandaan. Zij zijn bezig met een 
landbouwproject. Zij geven zaden weg aan de 
dorpelingen en stimuleren hen om veel te gaan 
verbouwen. Zij bouwen een opslagschuur, waar de 
overschotten van de oogst goed in bewaard kan 
worden, zodat er hopelijk eindelijk eens geen honger 
zal zijn aan het einde van het droge seizoen. Zij 
verbouwen nu nog geen oliehoudende zaden, gewoon 
omdat er tot nu toe nog geen mogelijkheid voor hen 
is om de olie daar uit te persen. Maar daar willen ze 
graag verandering in aanbrengen. Hun ogen 
begonnen te glinsteren toen wij het met hen over 
deze handpers hadden. Dit kan het leven van een 
complete familie veranderen! Het is goed dat het een 
handpers is, want in de meeste dorpen is toch nog 
geen elektriciteit.

`̀BBuuiillddiinngg  ppeeooppllee,,  bbrriinnggiinngg  LLIIFFEE!!`̀

zzoonnnneebbllooeemmeenn  eenn  ssoojjaabboonneenn  oopp  ddee  bbooeerrddeerriijj--  
bbiijjnnaa  kkllaaaarr  vvoooorr  ddee  ooooggsstt!!

WWiijj  hhoorreenn  ggrraaaagg  wwaatt  jjee  hhiieerr  vvaann  vviinnddtt!!  WWaatt  jjee  
ooookk  bbeesslluuiitt;;  bbeeddaannkktt  vvoooorr  hheett  mmeeeeddeennkkeenn  
eenn  hheett  mmeeeelleevveenn  mmeett  oonnss!!
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