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Meervalteelt in Bang ladesh

Armoedebestrijding
door visteelt op het erf
door ir. Felix Marttin (FAG, Rome) en ir. Gertjan de Graaf (NEFISCG, Amsterdam)

Een groot gedeelte van de bevolking in Bangladesh is arm. De armsten onder deze armen
bevinden zich in een vicieuze 'armoede-cirkel'. Doordat ze niets hebben kunnen ze niet in
zichzelf investeren, of in iets waarmee ze zich een inkomen kunnen verwerven . Daardoor
blijven ze arm , waardoor ze weer niet kunnen investeren, waardoor ze arm blijven,
enzovoort.Op vee I manieren is er geprobeerd om deze cirkel te doorbreken . Een goed
voorbeeld hiervan zijn de micro-krediet programma's zoals die van de Grameen bank,
waar mensen een lening wordt gegeven om aan een 'income generating resource' te komen. Dit kan een naaimachine zijn, een koe, een fiets, etc. Het idee hierachter is om mensen een steuntje in de rug te geven om de eerste investeringsdrempel te overkomen,
w aarna ze zelf genoeg verdienen om te kunnen investeren in zichzelf of in iets waarmee
ze zich een inkomen kunnen verwerven .

In plaats van de armsten geld te le nen kan
er ook gekeken worden hoe deze mensen
de middelen die tot hun beschikking staan
beter kunnen gebruiken om een inkomen
te verwerven. In Bangladesh hebben de
meeste armen toegang tot arbeid, een
klein stukje land (waarop ze leven), water
en wat het gebied rond het erf kan levereno
In een door de Nede r landse overheid on dersteund water-management project
(het Compartmentalization Pilot Project,
CPP) werd een lange tijd gezocht naar een
manier om de allerarmsten in het projectgebied te bereiken . Medewerkers van het
project ontdekten dat er sporadisch in het
project-gebied aan erf-teelt werd gedaan .
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Na verbetering en versimpeling van de
bestaande methode werd besloten om
erf-teelt van de Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus) op experimentele basis te
verspreiden onder 200 van de allera r mste
huishoudens.
Voor de erf-teelt van de Afrikaanse meerval zijn de volgende zaken nodig:
• voer
• een kleine kuil (1 m 2 )
• water
• meerval fingerlings
(50 stuks van ongeveer 5 - 8 cm)
Het voer voor de vissen kan verzameld
worden uit de omgeving van het erf (slakken, mosselen, termieten, mieren, slachtafval, etc) . De kuil hoeft niet groot te zijn.
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I fen trotse dee/neemster /aat haar
eerste oogst zien

Een kuil van 1 m 2 is genoeg voor 50 visjes,
en kan dus door de deelnemers zelf gegraven worden. Meerval fingerlings zijn
makkelijk verkrijgbaar in Bangladesh, en
ze zijn redelijk goedkoop (tussen de 10 en
50 Taka 1 voor 50 visjes, afhankelijk van
het gewicht). In het programma werden
visjes met een startgewicht van rond 2
gram gebruikt. Na een groeiperiode van
vier maanden was het totale gewicht van
aile vissen in de kuil samen gestegen tot
5 - 6 kilo, wat in Bangladesh ongeveer 400
Taka (16 gulden) oplevert.
Het concept van Afrikaanse
meerval erf-tee/t
Het belangrijkste van het erf-teelt pro gramma was dat de allerarmsten ge'lntroduceerd werden in een gemakkelijke methode om vis te kweken in kleine kuilen in
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de grond op hun 'erf'. De Afrikaanse meerval is gebruikt, omdat deze vis zuurstof uit de lucht
hapt, snel groeit en zeer tegen
ziekten bestand is, Zeer interes sant is dat tijdens het programma de deelnemers, zodra ze
deze methode van erf-teelt uitgelegd hadden gekregen, de
methode gingen aanpassen aan
de omstandigheden op en rond
hun erf. Daarnaast ontwikkelden de deelnemers samen met
mensen die naast en in hun
buurt woonden initiatieven om
de methode voort te zetten of
bij hun buren te implementerent zoals het contacteren van
vis-broed handelaren, het uitproberen van de verschillende
soorten voer die beschikbaar
waren rond het erf, verschillende water verversingsregimes,
etc. Deze initiatieven vormden
de basis voor het succes van het programma en werden sterk gestimuleerd.
De training van deelnemers gebeurde op
hun erf. De eerste keer dat de deelnemers
in contact kwamen met een veldwerker
van het project was tijdens de deelnemer
selectie. Deze vond plaats om er zeker van
te zijn dat de deelnemers uit de armste
laag van de bevolking in het projectgebied kwamen . De deelnemers moesten
aan de volgende criteria voldoen:
• ze moesten landloos zijn (wat in Bangladesh betekent dat ze minder dan 200
m 2 mochten bezitten);
• hun situatie moest door de veldwerkers
als zeer arm ingeschat worden;
• de muren van het huis moesten gemaakt zijn van modder, bamboe, jute of
soortgelijk materiaal.
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Mensen die voldeden aan de criteria werd
gevraagd of ze ge'l'nteresseerd waren om
deel te nemen aan het erf-teelt program ma van CPP. Dit betekende voor hen dat
ze 50 kleine meervalletjes voor een gereduceerde prijs (10 Taka) konden kopen
van de veldwerker. De prijs was geredu ceerd om de samenwerking tussen de
veldwerker en de deel nemers te verge makkelijken, zodat het mogelijk was voor
de medewerkers om de deelnemers op
gezette tijden te bezoeken om hen vragen
te stellen over hun ervaringen met deze
nieuwe methode van visteelt.
Tijdens de verkoop van de visjes aan de
deelnemers werden de vier basisregels
voor de succesvolle kweek van meerval
uitgelegd:
• de visjes moeten iedere dag gevoerd
worden, bij voorkeur totdat ze het voer
niet meer opeten;

• het voer kan alles zijn, behalve gras en
plastic, terwijl het beste voer voor de
meerval is eiwitrijk voer;
• zodra het water in de kuil begint te stinken moet het ververst worden;
• als het water in de kuil ververst wordt,
moet er speciaal gelet worden op de
grootte van de visjes. Ais er een he Ie
grote (of een hele kleine) tussenzwemt,
dan moet deze eruit gehaald worden,
om kannibalisme te voorkomen. De visjes moet en ongevee r even groot zijn.
Twee tot drie dagen na de verkoop van de
visjes werden de deelnemers weer opgezocht door de verantwoordelijke veldwerker, om te zien of alles in orde was, en om
te kijken of de deelnemers de vier regels
begrepen. Dit bezoek bleek cruciaal voor
het succes van het programma. Een aantal deelnemers dat niet in deze periode
werd bezocht lukte het niet om hun meer-

I Meerval fingerlings
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valletjes succesvol te houden. Na dit eerste bezoek werden de deelnemers iedere
drie tot vier weken bezocht om vragen
omtrent de meervalteelt te beantwoorden, en om te zien hoe de groei van de
meervalletjes was.

Resultaten
Deelnemende huishoudens
Tweehonderd huishoudens namen deel
aan het erf-teelt programma van CPP. Het
gemiddelde huihouden in het erf-teelt
programma bestond uit ongeveer 5 mensen, twee ouders en drie kinderen. 84%
van de mannen in de huishoudens was
kostwinner met een dagelijks inkomen
van gemiddeld 49 Taka (2 Gulden) per
dag. De meeste vrouwen van de deelnemende huishoudens (90%) hadden geen
werk en bleven op het erf.
De vrouwen die buitenshuis werkten
brachten gemiddeld per dag minder thuis
dan de mannen, het gemiddelde dagloon
was ongeveer 15 Taka (60 cent). Een klein
gedeelte van de kinderen (2%) werkte buitenshuis, en bracht gemiddeld 22 Taka (1
gulden) thuis. 60% van de kinderen was
schoolgaand, de basisschool was voor de
meeste kinderen de hoogste opleiding die
ze kregen. Per huishouden was er een gemiddeld daginkomen van 60 Taka.
De deelnemende huishoudens aten twee
tot drie keer per dag, meestal rijst met wat
groenten. Drie keer per week werden de
groenten aangevuld met eiwitrijke bonen.
Twee keer per week was er wat vis bij de
maaltijd, en een keer in de twee weken
was er een beetje vlees bij de maaltijd.
Zorg
Vrouwen waren in meederheid de verzorgers van de kuilen met visjes (80%). Deze
zorg bestond voornamelijk uit het verzamelen van voedsel voor de visjes. Voedsel kon verzameld worden in de omge-
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ving van het e'rf, omdat de meerval bijna
alles eet. Kinderen hielpen bij dit werk,
omdat ze het voeren van de meerval als
een spel zagen. De kosten van het voeren
kunnen als zeer laag gezien worden, omdat voornamelijk vrouwen en kinderen
deze zorg op zich hadden genomen, en
deze groep niet van het erf af kan om geld
te verdienen. Het voedsel dat aan de
meervalletjes werd gegeven bestond
voor 46% uit slakken, 18% rijst, 9% zemelen, 5% zoetwatermosselen, 5% slachtafval. Er werden ook termieten, wormen,
koeiemest, vis, brood en kroos gevoerd.
Gemiddeld werd het water iedere 10 tot
12 dagen ververst. De deelnemers meldden een gemiddelde tijd van een uur per
dag dat zij besteedden aan de zorg van de
kuil. De deelnemers namen meteen vanaf
het begin aile beslissingen omtrent het
management van de kuilen waarin de
meervallen werden geproduceerd, en, belangrijker, beslisten zelf (en niet hun echtgenoot) wat er met de vis ging gebeuren.
Van de tweehonderd deelnemende huishoudens waren er 20 niet in staat om de
visjes tot marktgrootte (>75 gram) op te
kweken. Verschillende redenen waren
daarvoor aan te wijzen:
• onvoldoende begeleiding door de veldmedewerkers (sommige huishoudens
werden niet bezocht binnen drie dagell
na het verkrijgen van de nieuwe visjes,
of minder dan een keer per vier weken);
• de verzorgers besteedden minder dan
een uur per dag aan de visjes;
• ontsnappen van vis (na een overstro ~
ming).
Gedurende de eerste zes maanden dat het
programma liep hebben 158 huishoudens
de methode van hun buren afgekeken, en
zijn zelf (zonder hulp van het project) begonnen met de erf-teelt van meerval.
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Een voorbeeld van dit gelegenheidswerk
is biri-huls productie. Biri is de lokale si garet in Bangladesh. De hulzen worden
meestal op de erven van de allerarmsten
gemaakt. Per duizend hulzen krijgen de
mensen 2,5 Taka (10 cent). De gemiddel de volwassene kan duizend hulzen per
drie uur produceren, wat betekent dat de
productie van hulzen 0,75 Taka, of 3 cent,
per uur oplevert. In vergelijking: meervalteelt (een uur per dag) levert na vier
maanden zo'n vijf kilo vis op, oftewel 400
Taka (16 gulden), wat neerkomt op 3,33
Taka, of 13 cent per uur.
Het programma had een duidelijke impact
voor de deelnemers. Voor ons uit de 'ontwikkelde' wereld lijkt vijf kilo vis (16 gulden) in vier maanden niet veel, maar voor
de deelnemers aan het project in Bangladesh kon het het verschil betekenen tussen iets, of helemaal niets te eten hebben.

I Oe productie van Biri hulzen.

Discussie
Impact
De situatie van de betrokken vrouwen in
het programma (80% van de deelnemers)
was hopeloos. De meesten waren volledig gebonden aan het erf, omdat door traditionele regels vrouwen in de Bangladeshi maatschappij niet van hun erf (soms
maar 10 m 2 ) af kunnen. Aan het programma namen ook veel weduwen en gescheiden vrouwen deel, wiens situatie zelfs
nog hopelozer was, doordat deze vrouwen niet als volwaardig gezien worden in
de Bangladeshi maatschappij en ook zo
behandeld worden. De vrouwen waren
dus volledig afhankelijk van wat hun echtgenoten hen gaven, of van wat ze konden
verdienen met werk dat af en toe beschikbaar was.
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Milieutechnische aspecten
De Afrikaanse meerval werd in dit programma gebruikt om de eerder genoemde eigenschappen. Deze eigenschappen
zijn uniek voor de Afrikaanse meerval. Het
neefje (nichtje) van de Afrikaanse meerval, de 'walking catfish' of Aziatische
meerval (Clarias batrachus) bezit de
meeste van deze eigenschappen ook,
maar groeit langzaam . Dit maakt deze
soort minder aantrekkelijk voor de allerarmsten, want deze groep moet zo snel
mogelijk een resultaat van hun inspanningen zien om gemotiveerd te blijven.
Er bestaan bedenkingen bij het gebruik
van de exotische Afrikaanse meerval in
Bangladesh, om de evidente gevaren van
het gebruik van exoten in de visteelt. Veel
mensen in Bangladesh denken dat de
meerval een niets ontziende felle rover is,
welke zelfs mogelijk kleine geiten eet. Er
bestaat de angst dat de Afrikaanse meerval de lokale vispopulaties zal uitroeien.
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Gedurende de ongeveer twintig jaar dat
de Afrikaanse meerval zich in Zuid-Oost
Azie (en 15 jaar in Bangladesh) bevindt
zijn er geen wetenschappelijke meldingen
gedaan van negatieve invloeden van deze
vis. Ook gedurende het erf-teelt program ma in Bangladesh is geen bewijs gevon den voor de nietsontziende felheid van
deze vis, de vis werd meer gezien als een
luie omnivoor, die alles eet wat letterlijk
voor zijn bek komt.

Aanvoer van kleine visjes (fingerlings)
Op het moment is er een bloeiende
kweekindustrie in het zuidwesten van
Bangladesh (Jessore), waar miljoenen
meervalletjes per maand worden geproduceerd. Deze productie is voornamelijk
voor de (illegale) export naar India, maar
ook voor de nationale markt. De kweekvis
handelaren in Bangladesh verkopen allemaal Afrikaanse meerval. Tot nu toe was
de vraag naar visjes in het project gebied
van Cpp laag, en de markt onbelangrijk
voor de handelaren. Maar nu, na het erfteelt programma van CPP, is de vraag
naar meervalletjes gestegen en de han delaren zijn begonnen deze handel groter
aan te pakken. De meeste handelaren komen bij de erven langs met hun potten vol
met meervalletjes, wat het voor de vrouwelijke deelnemers in het programma
mogelijk maakt om visjes te kopen. Door
de traditionele gebruiken in Bangladesh is
het voor veel vrouwen niet mogelijk om
van hun erf af te gaan zonder mannelijke
begeleiding. Dit bemoeilijkt dus het aankopen van kweekvisjes.
Aanbevelingen
Om er zeker van te zijn dat de Afrikaanse
meerval geen milieuramp wordt, moet er
meer onderzoek gedaan worden omtrent
de vraatzuchtigheid van de soort, voordat
er een groot programma opgezet wordt
dat deze methode nationaal over Bangladesh gaat verspreiden . Ook mogelijke 10-
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kale soorten die voor deze methode gebruikt zouden kunnen worden zouden getest moeten worden voor hun geschiktheid voor de erf-teelt methode.
Omda t deelnemers aile mogelijke voe r
van rond het erf zullen gaan gebruiken,
moet er een inventarisatie onderzoek gedaan worden naar de impact van erf-teelt
op de omgeving rend het erf.
Hoewel het geen doel van het erf-teelt
programma was, bleek het programma
zeer effectief in de verbetering van de si tuatie van de positie van vrouwen in het
project gebied. Het ziet ernaar uit dat ditzelfde effect behaald kan worden in andere delen van Bangladesh en waarschijnlijk
ook in de rest van het Indiaase sub-continent.
De methode bleek een uitstekende manier
om de allerarmsten in het project gebied
te bereiken. De deelnemers bleken zeer
gemotiveerd en zeer innovatief. Ais de
potentiele negatieve aspecten van de methode na onderzoek niet significant blijken te zijn zou de methode over heel
Bangladesh en zelfs over de Bangladeshi
grenzen verspreid moeten worden.
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1 25 Taka is ongeveer 1 Gulden
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