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Wij draaien de kraan open en er 
komt heerlijk schoon drinkwater 
uit. De Nederlandse boeren hebben 
voldoende voor op het land (soms 
te veel…)  en de drinkbakken van 
het vee zijn altijd gevuld. Water is 
één van de belangrijkste elementen 
in landbouw en veehouderij. Laat 
dit nou de meest onzekere factor 
zijn voor de boeren in Igunga, een 
extreem droog gebied in Tanzania. 
En dat veroorzaakt immense pro-
blemen voor het vee en de land-
bouwproductie. 

Samen met onze partner Aqua For 
All gaan we er voor zorgen dat de 
boeren in de toekomst wel het hele 
jaar door toegang hebben tot water. 
En dat ze weten hoe ze het beschik-
bare water op de meest efficiënte 
manier kunnen gebruiken. 

WATEROPVANG EN -OPSLAG
Het draait allemaal om het opvangen, 
opslaan en hergebruiken van water. 
Boeren hebben op verschillende ma-
nieren toegang tot water. Traditio-
neel werden er diepe putten geboord, 
of dammen gebouwd. Maar meer en 
meer kijkt men naar nieuwe (natuur-
lijke) manieren van wateropvang. 
Zoals het opvangen van water dat op 
wegen valt door middel van geulen. 
Of het ondergronds opvangen van 
water door middel van ondergrond-
se dammen. Technieken die ook in 
andere delen van het land kunnen 
worden toegepast. Op gezinsniveau 
worden meer toegankelijke manieren 
ingezet zoals het opvangen van wa-
ter met dakgoten en regentonnen. 

Het is misschien niet allemaal even 
makkelijk, maar wel heel effectief. 
De boeren verbeteren hierdoor niet 
alleen de toegang tot water in droge 
perioden, ze leren ook voor welke 
doeleinden het water geschikt is. 
Wat bijvoorbeeld niet als drinkwater 
kan worden gebruikt, is wel bruik-
baar voor de moestuin. 

WELKE TECHNIEK KIES JE?
Dat is voor iedere boer en ieder 
gebied weer anders. In Igunga wor-
den bestaande waterbronnen en de 
waterschaarste momenteel in kaart 
gebracht, zodat de behoefte van de 
boeren duidelijk is. Aan de hand 
daarvan volgen zij diverse trainingen 
over water management en kiezen 
ze de voor hen meest geschikte 
technieken. 

De trainingen worden gecombineerd 
met informatie over sanitatie en het 
belang van hygiëne.

ALLES HANGT SAMEN
Water, bodem, vegetatie. De ervaring 
leert dat door deze drie elementen 
als één te zien de landbouwproduc-
tie enorm zal stijgen, erosie wordt 
tegengegaan en de beschikbaarheid 
van water verbetert. 

Het is officieel, we gaan vreemd… 
Hoewel onze relatie met Afrika nog 
steeds op nummer 1 staat maken 
we voor mooie projecten graag 
een uitzondering.  En dat doen we, 
voor een melkgeitenproject in de 
Filipijnen. 

De Filipijnen staat bekend om zijn 
vele tyfoons. Van 20 stormen per 
jaar kijkt men er niet op. Maar 
sommige exemplaren richten gi-
gantische schade aan. Zoals tyfoon 
Haiyan. 

Deze tyfoon heeft een paar jaar 
geleden 1.025 gezinnen uit lopende 
projecten getroffen. Huizen, stallen 
en gewassen zijn zwaar bescha-

digd of vernietigd en veel gezinnen 
hebben vee verloren. Meteen na de 
tyfoon heeft Heifer hulp geboden in 
de vorm van voedsel en materialen 
om de huizen weer van een dak te 
kunnen voorzien. Maar het belang-
rijkste is natuurlijk om het leven 
van de projectdeelnemers weer op 
de rit te krijgen. 

WEER OP EIGEN BENEN  STAAN
Naast de 1.000 getroffen gezinnen 
worden ook nog eens 5.000 andere 
gezinnen uit dat gebied geholpen bij 
de wederopbouw van hun huizen, 
boerenbedrijfjes en hun levens. Te-
gelijkertijd leren ze hoe ze zich beter 
voor kunnen bereiden op toekomsti-
ge natuurrampen. 

VRAAG NAAR GEITENMELK IN DE LIFT
Een belangrijk onderdeel bij de 
wederopbouw is het vervangen 
van het vee. In de Filipijnen stijgt 
de vraag naar geitenmelk snel. Niet 
alleen voor directe melkverkoop, er 
is ook een grote markt voor gei-
tenmelkproducten die veelal via de 
winkels, hotels en restaurants bij de 
consument terecht komen. Denk aan 
kaas, yoghurt, melk met een smaakje 
en verzorgingsproducten zoals zeep 
en crèmes. Om op deze vraag in te 
kunnen spelen worden de boeren 
ondersteund bij het op de markt 
brengen van de melk, het maken van 
producten als kaas en yoghurt, en 
worden ze gelinkt aan een melkver-
werkingsfabriek.  

In de Filipijnen zijn ze inmiddels 
alweer een paar jaar bezig met de 
wederopbouw. En die gaat voorspoe-
dig. Samen met Happy Goat gaan 
we er voor zorgen dat ook de laatste 
gezinnen hun geiten krijgen. 
Heeft u ze misschien al in de winkel 
zien staan, de overheerlijke verse 
geitenkaas van Happy Goat®? De 
melk voor deze zachte biologische 
geitenkaas is afkomstig van zorgboer-
derij De Lingehof. De Happy Goat 

geitenkaas is met zijn diverse smaak-
varianten uniek in zijn soort. Echt 
een (h)eerlijk  product voor borrel en 
brood! Na de zomer wordt er op de 
verpakking  aandacht besteed aan 
het geitenproject in de Filipijnen. Nu 
al nieuwsgierig? De eerste smaken 
zijn inmiddels verkrijgbaar bij Marqt, 
Natuurwinkel, Zuivelhoeve winkels 
en Estafette.

Susana en Florencio Talle zijn door tyfoon 
Haiyan in één klap alles kwijtgeraakt.

HEIFER 
EN HAPPY 
GOAT

HET BELANG VAN WATER

Water is een onderdeel van het Igunga Ecovillage project.WWW.HEIFER.NL/PROJECTEN/TANZANIA



Sinds 30 juni 2016 zit ons werk er op, 
althans, nu is het aan de boeren om 
op eigen kracht verder te gaan. Voor 
ons is het altijd een bijzonder mo-
ment. Maar hoe zien zij de toekomst, 
zonder dat Heifer op de achtergrond 
meekijkt? 

Onze collega’s in Malawi spraken in 
juli met twee boeren, Jeniya en Dama-
zio. Wij wilden heel graag weten wat 
het project voor hen heeft betekend, 
wat nu de grootste veranderingen zijn 
ten opzichte van het leven voor Heifer 
in beeld kwam en wat de toekomst-
plannen zijn.

Jeniya krijgt veel respect van de 
andere dorpsbewoners voor alles wat 
ze bereikt heeft. Ze deelt haar kennis 
met anderen, zodat zij hier ook van 
kunnen profiteren. Vroeger werkte 
ze bij anderen op de boerderij, nu 
huurt ze hulp in voor op haar eigen 

land. Iets waar ze nooit van heeft 
durven dromen… 

Hoewel het project nu is afgelopen is 
Jeniya ervan overtuigd dat er voor 
haar niets zal veranderen. Ze heeft 
de juiste kennis in huis om het zelf te 

doen, en natuurlijk heeft ze haar koe 
Dalitso. Met de andere projectdeelne-
mers heeft ze afgesproken ook in de 
toekomst te blijven samenwerken en 
kennis te delen om er voor te zorgen 
dat ze nooit meer terugvallen in hun 
oude bestaan.

Samen met zijn familie woont hij in 
Nyamawende en ook hij heeft een 
koe gekregen. Naar eigen zeggen 
heeft zijn koe (die ze Madalitso, god’s 
zegen, hebben genoemd) de armoede 
doorbroken. Net zoals bij Jeniya stond 
er bij Damazio slechts één maaltijd 
per dag op tafel. Maar dat is allemaal 
verleden tijd. 

De koe van Damazio geeft ongeveer 
25 liter per dag. Met de melkverkoop 
verdient hij zo’n €90 per maand. 
De melk verkoopt hij niet zelf op de 
markt, maar aan een milk bulking 
group, een centrum waar melk 
wordt ingekocht, gekoeld en weer 
verkocht. Op deze manier heeft hij 
altijd een vaste afnemer. 

ZOEK DE 
VERSCHILLEN…
Het Mchinji gebied in Malawi is prachtig, maar arm. Veel van de bewoners 
hebben slechts 4 maanden per jaar voldoende te eten. Aangezien de vraag 
naar zuivel in Malawi groot is, is er in juli 2013 een project van start gegaan 
om 1.550 gezinnen te ondersteunen bij het vergroten van de zuivelproductie 
en de melkverkoop. De afgelopen drie jaar ontvingen alle gezinnen een 
melkkoe en diverse zaden. Ook namen ze actief deel aan diverse trainingen 
en vond er een fokprogramma plaats. 

We zochten de eerste boerin, Jeniya, 
op in een klein dorpje genaamd 
Mtanga. Daar woont ze samen met 
haar man, drie kinderen en twee 
kleinkinderen. In mei 2014 ontving 
zij haar koe, die ze Dalitso (zegen) 
heeft genoemd. Ook ontving ze za-
den voor soyabonen en pinda’s. 

Het lijkt nu al zo lang geleden, maar 
slechts drie jaar geleden moest Jeniya 
iedere dag weer op zoek naar werk. 

Maandelijks schraapte ze zo’n €5 bij 
elkaar. Lang niet genoeg om het gezin 
van te onderhouden. Eén maaltijd 
per dag was het maximale wat ze 
er uit kon halen. Dit veranderde al 
snel door de komst van Dalitso. De 
koe moet nu bijna bevallen. Tot voor 
kort gaf ze dagelijks ongeveer 35 liter 
melk. Dit heeft haar inkomen al snel 
doen stijgen naar gemiddeld €105 per 
maand! De mest gebruikt ze voor op 
het land. Hierdoor heeft ook de land-
bouwopbrengst een enorme boost 
gekregen. Het gezin heeft nu het 
hele jaar door voldoende te eten en 
verdient met de landbouwopbrengst 
nog een extra inkomen van ongeveer 
€500 op jaarbasis. 

Dit alles heeft direct effect gehad op 
de gezondheid van alle gezinsleden. 
Jeniya: “Ik kan me niet meer herin-
neren wanneer iemand van ons naar 
de dokter is geweest. Maar als we 
naar het ziekenhuis moeten, dan kan 
ik dat betalen”. 

Naast basisbenodigdheden voor in 
huis, het betalen van schoolgeld 
voor haar kleinkinderen en het 
ondersteunen van andere familie-
leden heeft Jeniya ook een nieuw 
huisje kunnen bouwen. Ze wil graag 
zoveel mogelijk sparen, zodat ze in 
de toekomst haar huis verder kan 
uitbouwen en genoeg geld heeft om 
een brommer aan te schaffen. 

DE TROTS VAN
JENIYA MAKINA

DAMAZIO IS EEN
GELUKKIG MAN

Vorig jaar kwam één van zijn grote 
dromen uit: hij had genoeg geld 
gespaard voor een ossenkar en twee 
zeboes om de kar te trekken. Omdat 
Damazio deze kar ook verhuurt 
levert hem dat per keer zo’n €4 op. 
Damazio’s plan is om nog een ossen-
kar en zeboes of ossen te kopen en 

in 2017 moet zijn nieuwe huis klaar 
zijn. 
“Tot mijn eigen verbazing ben ik een 
soort rolmodel in mijn gemeenschap 
geworden. Ik heb een goed inkomen, 
gezond vee en succesvolle oogsten. 
Ik ben stiekem wel trots op mijzelf 
en mijn gezin”. Aldus Damazio. 

Het huis van Jeniya voor en na



HABARI!
Het hardloopseizoen is in volle 
gang. Ieder weekend wordt er wel 
ergens een wedstrijd georganiseerd. 
Een van de leukste evenementen op 
dit gebied is toch wel de Singelloop 
in Breda (www.bredasesingelloop.
nl). Op zondag 2 oktober bruist de 
hele stad. Het centrum stroomt 
vol met zo’n 17.000 lopers en ruim 
80.000 toeschouwers. 

JOIN OUR TEAM
Bent u een fanatieke hardloper of ziet 
u het als een uitdaging om uw eerste 
kilometers te gaan lopen? Sluit u dan 
aan bij de Heifer Singelloop groep. Het 
maakt niet uit welke afstand u loopt, 
uw deelname alleen al is fantastisch! 
Het is gezellig en sportief, én u helpt 
onze stichting aan naamsbekendheid, 
want wij regelen voor alle lopers een 
Heifer shirt. Uiteraard doen een paar 
van onze collega’s ook mee! 

VOORUIT MET DE GEIT!
Ons doel is om samen zoveel mogelijk 
geitjes voor Zimbabwe bij elkaar te 
lopen. Eén geit kost €90. Wilt u uzelf 
laten sponsoren voor de boeren in 
Zimbabwe, dan zijn zij daar heel erg 
blij mee! Meer informatie over dit 
project kunt u vinden op www.heifer.
nl/projecten/zimbabwe.

VOORUIT
MET DE GEIT

Wij vinden honger en armoede 
onacceptabel, iedereen heeft 
toch recht op gezond en lekker 
eten?  Deze mening wordt ook 
gedeeld door Zinner Dinner en 
de Foodsisters. Zij wilden allebei 
een bijdrage leveren aan onze 
projecten. Samen hebben we 
gekeken wat voor hen een gepaste 
manier is om Heifer onder de 
aandacht te brengen bij de klanten. 
Een manier waar alle partijen zich 
prettig bij voelen. 

Zinner Dinner doneerde in mei 
per bestelde tas vol overheerlijke 
biologische boodschappen een mooi 
bedrag aan Heifer. Dat deden de 
Foodsisters in juni met de verkoop 
van hun eigen productenlijn Jip 
en Jij. Bij alle bestellingen werd 
een foldertje bijgestoken om meer 
te kunnen vertellen over onze 
samenwerking. Samen hebben ze 
ruim €1000 opgehaald voor onze 
projecten. Nogmaals bedankt!

Als masterstudente International Development was het niet meer dan 
logisch om mijn thesis te schrijven over landsgrenzen heen. En zo geschiedde. 
Heifer gaf mij de kans om voor 3 maanden mee te lopen in het Igunga 
Ecovillage project in Tanzania. In dit project leren boeren en boerinnen hoe 
ze met de gevolgen van klimaatverandering om kunnen gaan. 

Op 6 mei stapte ik op het vliegtuig naar Tanzania. Na een overleg in Dar Es 
Salaam vervolgde ik mijn reis in een grote witte pick up, om zo in 10 uur het 
land te doorkruisen. Eindbestemming: Igunga (middenin Tanzania). Tof! Ik 
werd hier letterlijk met open armen ontvangen door mijn collega’s, net als de 
rest van het dorp (ze zijn nog steeds niet aan me gewend). Ik krijg wekelijks 
wel een cadeautje: verse honing van de bijen of lokale eitjes van de kippen. 
Het werk is uitdagend: iedere dag is het een verrassing wat je te wachten 
staat. Ik heb twee eigenschappen zeker verrijkt: flexibiliteit en geduld. 

De lokale overheid is een mengelmoes van kleine kantoortjes met bergen 
papieren: zoek daar maar eens een ontwikkelingsplan uit. Voor boeren is de 
omgeving lastig, wat ik ook met eigen ogen heb ervaren. Socha’s is een van 
hen, een maisboer, die ik heb geïnterviewd voor mijn studie. Hij liet mij zijn 
droge en dorre land zien, maar ook vol trots de paar rode tomaten die hij 
had gekweekt. In Mbutu ward, een gedeelte van Igunga district waar Heifer 
project plaatsvindt, zijn de boeren voor water afhankelijk van een rivier die 
het ene half jaar droog staat en het andere half jaar net genoeg oplevert. 
Socha’s liet me deze rivierbedding zien, die in één jaar tijd al zo’n tien meter 
opgeschoven is. Door het Ecovillage project snappen boeren nu dat dit “gekke” 
verschijnsel te maken heeft met klimaatverandering. Daarover discussiëren  
- op z’n Afrikaans - is erg leerzaam! De laatste weken heb ik steeds meer 
enthousiaste boeren, vooral vrouwen, mogen ontmoeten die nieuwe groepen 
vormen voor het tweede jaar. 

Als u dit leest ben ik helaas alweer een week of drie uit Igunga vertrokken, 
maar ik neem zeker een heleboel waardevolle lessen, anekdotes en contacten 
mee!

Groetjes,

SAMEN
TEGEN

HONGER

INSCHRIJVEN DOET U OOK MEE? 
  Aangezien we als groep gaan lopen, verzorgen wij uw inschrijving. 
  Mail voor 13 september de volgende gegevens naar Eva van Ierssel: eva@heifer.nl

  • Naam en geboortedatum
  • Afstand: 5km, 10km, halve marathon of familieloop (1860 of 3830 meter)
  • Verwachte looptijd voor uw afstand
  • T-shirt maat

  Eva neemt na ontvangst van uw mailtje snel contact op i.v.m. de deelnamekosten
  en het definitief maken van de inschrijving. 

Tot 2 oktober!
Sportieve groet,
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