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HET JAAR 2015 IN VOGELVLUCHT

EINDELIJK ERKENNING HET GELUK 
VAN NERESI

Neresi Jere is nu een vooraanstaand 
lid van de Ludzi melk groep in 
Malawi. Tijdens ons bezoek aan het 
project in september heeft ze ons 
vol enthousiasme rondgeleid en veel 
verteld over de groepsactiviteiten. 
Dit is ooit anders geweest… 

“Voor onze deelname aan het project 
werden mijn man en ik niet geaccepteerd 
door de gemeenschap. We waren arm. 
We hadden geen vee en maar een heel 
klein stukje land. Totdat we in 2011 een 
koe kregen.” 

Al snel kon Neresi profiteren van de 
mest waardoor haar maisproductie 
aanzienlijk steeg. Nadat ze in 2013 
het eerste kalfje heeft doorgegeven, 
kreeg haar koe in datzelfde jaar een 
stiertje. “Met de opbrengst van de 
verkoop van ons eerste stiertje heb-
ben we een waterput laten boren. De 
melkverkoop – onze koe geeft wel 28 
liter melk per dag! – heeft al genoeg 
opgebracht om een fiets en extra 
landbouwgrond te kopen. 

Met de fiets brengen we nu melk 
naar het verzamelpunt en de aan-
schaf van een kleine hectare grond 
heeft onze landbouwproductie een 
enorme boost gegeven.” 
 

Na jaren onder de armoedegrens te hebben 
geleefd is het tij gekeerd voor de familie 
Jere. “Voor het eerst in ons leven hebben
we meerdere koeien in de stal staan, 
hebben we dagelijks drie gezonde 
maaltijden, gaan onze kinderen naar de 
basisschool en verdienen we een

 stabiel inkomen. Maar misschien het 
allerbelangrijkst; we worden erkend en 
geaccepteerd door de dorpsbewoners.”

Kijken naar de toekomst
De ultieme droom van Neresi is dat 
haar kinderen naar de middelbare 
school gaan. Om dit te bereiken heeft 
ze een stappenplan bedacht. Ze is al 
een eind op weg. Momenteel werkt ze 
toe naar een nieuw huis en een nieu-
we koeienstal voor de uitbreiding van 
haar melkveebedrijfje. En die ultieme 
droom, dat gaat wel lukken!

UW GIFT KRIJGT EEN STAARTJE!
November en december stonden bij ons weer in het teken van de Kerst drukte. Dit had alles 
te maken met onze eindejaarscampagne waarin we uw steun vroegen voor boerinnen in 
Ethiopië. En dat heeft u massaal gedaan! Het precieze bedrag staat nog niet vast, maar we 
kunnen u wel al vertellen wat we met de opbrengst gaan doen. Dankzij u kunnen wij dit jaar 
de projectdeelneemsters gaan voorzien van de benodigde landbouwmaterialen en het vee. 

Op de planning staat voor komend jaar dat er 10 stieren, 35 ezels, 30 schapen en 60 kippen 
worden geplaatst. De boerinnen krijgen weer een nieuwe trainingsronde met onderwerpen als 
leiderschap, man-vrouw verhoudingen en oogst- en wateropslag. Een aantal van deze vrou-
wen wordt opgeleid als ‘voorbeeldboer’ en krijgt een speciale functie binnen de gemeenschap. 
Ook worden er waterputten geslagen, dierenklinieken opgezet, het educatiecentrum wordt 
ingericht  en materiaal voor energiezuinige fornuizen wordt verstrekt. 

Ontwikkeling nieuw systeem 
voor impactmeting

6.137 nieuwe gezinnen 
hebben verbeterde 
toegang tot de markt

Resultaat van ons werk

83,1% projecten en voorlichting

12,5% fondsenwerving 

4,4 % administratie en beheer

Totale inkomsten 

€ 1.819.534
Verdeling uitgaven:

Particuliere fondsenwerving liep iets terug, maar 
we kregen aanzienlijk meer subsidie. De kosten 
van eigen fondsenwerving waren 19,6% ten 
opzichte van de baten eigen fondsenwerving.

Eindevaluaties van afgeronde 
projecten zijn positief op 
al onze thema’s.

3.292 nieuwe gezinnen 
ontvingen dieren/materialen

2.633 nieuwe gezinnen 
hebben voldoende inkomen

9.975 nieuwe gezinnen 
zijn getraind

Voldoende voedsel voor 
4.484 nieuwe gezinnen

nieuwe 
projecten 
gestart

  Ondanks een toename van particuliere donateurs bleven de 
inkomsten achter. We moeten de verwachting bijstellen en 
nieuwe methodes uitproberen.

  We hebben beperkte middelen voor capaciteitsopbouw en 
kennisuitwisseling bij partners. Toch moeten we ons hier meer 
op gaan richten. 

  De tussentijdse evaluatie in Burkina Faso concludeerde dat 
de lokale gemeenschap niet genoeg is voorbereid om de 
activiteiten zelf voort te zetten. Het project is inmiddels 
bijgesteld. Dit toont het belang van kennis van de lokale 
situatie en investeren in lokaal leiderschap en samenwerking.       

  Onze focus op institutionele donoren en vermogensfondsen 
begint vruchten af te werpen. We blijven hier dus op inzetten.

  De samenwerking binnen het wereldwijde netwerk is enorm 
verbeterd. Wij hebben hieraan een duidelijke bijdrage geleverd. 

De beste
wensen 

namens team 
Heifer! 

9 miljoen mensen 
bereikt via de media

Jaarverslag behaalt 
4e plaats Transparant prijs

1 juli 2015, 
Heifer bestaat 15 jaar!

2016 is aangebroken. Wij gaan er in het nieuwe jaar weer alles aan doen om zoveel 
 mogelijk boeren en boerinnen dat nodige steuntje in de rug te geven. Doet u weer mee?
Eerst kijken we nog kort even terug op 2015. Wat hebben we allemaal gedaan, wat hebben 
we daarmee bereikt en welke geleerde lessen nemen we mee voor het komende jaar? 
Kortom, tijd voor ons jaar in vogelvlucht. 

Het nieuwe jaarverslag 
staat online! 

www.heifer.nl/jaarverslag.

ZUIVELPROJECT MALAWI
www.heifer.nl/projecten/malawi
Alle boeren ontvangen:
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In Malawi worden 1.550 kleinschalige boeren op weg 
geholpen om op duurzame wijze hun zuivelproductie te 
vergroten en toegang te krijgen tot afzetmarkten. 



Gelukkig ontvingen we heel veel po-
sitieve reacties op onze vraag. Hieruit 
blijkt maar weer hoe betrokken u bent 
bij onze projecten! Inmiddels zijn we 
zover dat we de resultaten van deze 
actie met u kunnen delen. En dat doen 
we uiteraard met veel plezier. 

Geweldig resultaat
Samen heeft u bijna 600 mensen voor 
ons werk weten te interesseren die 

ruim € 20.000 hebben gedoneerd! 
Een geweldig resultaat, dat we gaan 
gebruiken om boeren en boerinnen te 
steunen met vee en fruitbomen. Met 
dit bedrag kunnen we zo’n 88 geiten, 
274 tomen kippen en 77 fruitbomen 
schenken. 

Bedankt!
We willen alle deelnemers enorm 
bedanken. U heeft ons niet alleen 

geholpen met prachtige donaties voor 
de boeren en boerinnen uit onze pro-
jecten, u heeft er ook voor gezorgd dat 
Heifer bij 600 nieuwe mensen onder 
de aandacht is gekomen. Dat is voor 
de toekomst van ons werk ongeloof-
lijk belangrijk. En voor onze nieuwe 
donateurs, ontzettend bedankt voor 
uw interesse in Heifer!

Mwai, vertel eens iets over je achter-
grond. Hoe ben je bij Heifer Malawi 
terecht gekomen?
“Na mijn studie (ik heb mijn Bachelor 
in Landbouw en mijn Master in Inter-
nationale Ontwikkeling gehaald), ben 
ik actief geweest bij Africare. Zo’n drie 
jaar geleden ben ik bij Heifer aan de slag 
gegaan. Eerst als Planning, Monitoring 
en Evaluatie manager. In november 
2014 ben ik programma directeur ge-
worden.” 

Je bent nu programma directeur. 
Beschrijf eens hoe jouw dagelijkse 
werkzaamheden er uit zien?
“Als programmadirecteur geef ik da-
gelijks leiding aan mijn collega’s van de 
projectafdeling. Ik ben verantwoorde-
lijk voor het verloop van onze hui-
dige projecten, de ontwikkeling van 
nieuwe projecten en de budgetten. 
Op deze gebieden werk ik nauw samen 
met de collega’s die de projecten in de 
praktijk uitvoeren. Daarnaast assisteer 
ik onze directeur, Petronella Halwiindi, 
bij het onderhouden van onze relatie 
met alle belanghebbenden, waaronder 
collega NGO’s, donateurs en overheids-
instanties.”

Waarom ben je dit werk gaan doen? 
Wat drijft jou om je in te zetten 
voor mensen die leven in extreme 
armoede?
“Ik woon in een land waar zo’n 65% 

van de inwoners onder de armoede 
grens leeft. Waaronder ook mensen uit 
mijn directe omgeving; mensen waar ik 
dagelijks mee in contact kom. Hoewel 
ik wel de kans heb gehad om mijzelf te 
ontwikkelen, begrijp ik heel goed wat 
de uitdagingen zijn van arme families in 
hun dagelijkse worsteling om een inko-
men te verdienen.”  
 
Jullie werken dagelijks samen met 
de boeren en boerinnen in het 
zuivelproject dat Heifer Nederland 
financiert. Wat zijn de grootste uit-
dagingen waar deze boeren mee te 
maken hebben? 
“Water! De meeste watervoorzieningen 
zijn drooggelopen vanwege onvoldoen-
de regenval dit jaar. De mensen moeten 
nu lange afstanden afleggen om aan 
water te komen. Uiteraard proberen wij 
de gemeenschappen zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij deze waterproblema-
tiek door in te spelen op klimaatveran-
deringen. Ook werken wij samen met 
andere partijen uit de water sector zoals 
Pump Aid en de Mchinji District Coun-
cil’s water department.”  

In een project hangen alle elemen-
ten samen, maar kun je één onder-
deel uitlichten wat de meeste impact 
heeft op de levens van de boeren? 
“Jazeker, dat is de ontwikkeling van 
waardeketens. Dat is goed zichtbaar in 
ons gezamenlijke melkveeproject. Het 
gaat hier niet alleen om het verbete-
ren van voeding en inkomen, maar 
ook om een betere toegang tot de 
afzetmarkt voor boeren. Dit heeft 
als resultaat dat de boeren een vast 
inkomen hebben. Om een voorbeeld te 
geven: de boeren uit het Mchinji gebied 
kunnen vanwege het stabiele inkomen 
voldoende voedsel kopen, doktersre-
keningen betalen, en de kinderen gaan 
weer naar school.”    
 
Wanneer is een project volgens jou 
succesvol?

“Uiteraard bepalen meerdere factoren 
het succes van een project. Maar het 
begint allemaal bij het vaststellen van 
een doel, die voor alle partijen (van 
boerin tot donor) duidelijk is. Op basis 
van dit doel kunnen activiteiten worden 
ingepland en kan een project zo effectief 
en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. 
Dat is wat de meeste projecten tot een 
succes maakt!”   
 
 Je komt tijdens je werk natuurlijk 
veel boeren en boerinnen tegen die 
fantastische dingen hebben bereikt. 
Maar wie heeft er nu echt veel in-
druk op jou gemaakt?
“Door de jaren heen hebben veel boeren 
en boerinnen indruk op mij gemaakt. 
Maar Beatrice Manjoro blijft mij nog 
altijd bij. Beatrice en haar man Peter 
nemen deel aan het melkveeproject. Ze 
konden niet leven van de eigen land-
bouwopbrengsten en moesten noodge-
dwongen aan het werk op andere boer-
derijen. Ziektes waren ze niet vreemd. 
Ze hadden geen geld voor gezond eten 
of het vervoer naar een ziekenhuis of 
kliniek. De situatie was schrijnend. 

Maar als je Beatrice nu opzoekt staat 
er een compleet andere vrouw voor je. 
Door de melkverkoop heeft het gezin 
genoeg geld voor 3 voedzame maaltijden 
per dag. Met hun eigen stukje grond 
verbouwen ze het hele jaar door de 
heerlijkste soorten groenten en fruit, 
en de kinderen gaan weer naar school. 
Beatrice is enorm trots dat ze nu zelf 
hulp kan inhuren voor op de boerderij, 
in plaats van zelf ingehuurd te worden. 
Voordat ze hun koe ontvingen keken de 
dorpsbewoners neer op Beatrice en haar 
man. Ze hadden niets te zeggen in de ge-
meenschap en werden niet serieus geno-
men. Nu bekleden ze belangrijke posities. 
Beatrice is de dorpsagent voor sparen 
en lenen en haar man is secretaris van 
de landbouw club. Hun kennis en me-
ning is ineens belangrijk geworden.” 

WELKOM 
NIEUWE VRIENDEN 

VAN HEIFER!

PASSIE IN HET VELD
In onze brieven, mails en op social media ziet u meestal onze boeren en boe-
rinnen. Logisch, voor hen doen we het allemaal. Maar we zouden niets zijn 
zonder onze partners in de projectlanden zelf. Voor deze gelegenheid hebben 
we onze collega uit Malawi geïnterviewd: Mwai Chitete. Mwai is programma-
directeur bij Heifer Malawi en staat regelmatig in contact met onze boeren. 

Zomer 2015 hebben wij een groep trouwe donateurs gevraagd om ons werk 
onder de aandacht te brengen bij vrienden en familie. Het was de eerste keer 
dat wij zoiets aan onze donateurs hebben gevraagd. Het was daarom best 
spannend hoe er zou worden gereageerd.

Wilt u ook graag uw omgeving be-
trekken bij het werk van Heifer? 
Neem dan even contact op met onze 
collega Anne-Marije in ’t Veld via 
0165-520123 / annemarije@heifer.nl. 

Beatrice met haar zoon



ONTWIKKELING 
GEITENMARKT 
ZIMBABWE

Begin 2014 is dit project in Zimbabwe van start gegaan. In totaal 
worden er 2.160 boeren geholpen bij het verbeteren van hun 
dagelijkse voeding en het inkomen. 720 boeren hebben hun 
geiten al gekregen en de eerste doorgeefronde heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Uiteindelijk krijgen alle boeren en boerinnen 
5 geiten. Naast het bijbrengen van noodzakelijke kennis over 
landbouw, milieu en water worden de boeren in contact gebracht 
met de markt. Zodat zij hun producten voor een goede prijs 
kunnen verkopen. Lees meer over dit project op www.heifer.nl/
projecten/zimbabwe. 

IDEALEN LEVEN DOOR
Soms ontvangt Heifer een erfenis. 
Wij vinden het heel bijzonder als 
de idealen van donateurs op deze 
manier doorleven. Wij kunnen 
hen niet meer persoonlijk be-
danken, maar zijn ongelooflijk 
dankbaar voor hun gift. Daarmee 
kunnen wij fantastische dingen 
doen.

Zo waren wij enkele jaren ge-
leden in gesprek met een groot 

fonds voor de financiering van 
het landbouwproject in Burki-
na. Dit fonds was bereid om een 
heel projectjaar te financieren, 
mits het benodigde budget voor 
het daaropvolgende jaar ook 
gegarandeerd zou zijn. In die tijd 
ontvingen we een erfenis van 
€60.000, die we voor het twee-
de jaar konden reserveren. Het 
resultaat was dat we van het ver-
mogensfonds bijna €100.000 ter 

aanvulling ontvingen. In 1 klap 
hadden we 2 jaar van dit project 
gefinancierd. Daarmee konden 
we alle boeren voorzien van kip-
pen, landbouwmaterialen, zaden 
én trainingen.

Wilt u meer weten over nalaten 
aan Heifer? Anne-Marije in ’t Veld 
(annemarije@heifer.nl) staat u 
graag te woord of kijk alvast op 
www.heifer.nl/nalaten.

10 juni 2014 was een feestelijke dag 
voor alle deelnemers van het gei-
tenproject in Zimbabwe. De eerste 
groepen, waaronder de Takarindira 
groep, kregen die dag in totaal 150 
geiten. Precies een jaar later was het 
weer feest. Alle 30 groepsleden van 
de Takarindira groep gaven 5 geiten 
door aan een andere boerengroep. 
Een succes percentage van 100%. Dit 

mogen we met recht een bijzondere 
prestatie noemen. 

De voorzitter, Madhlangove, is erg 
trots op de groep: “Jullie verrichten 
echt wonderen. Sommigen van ons 
zijn niet eens in staat het eten te de-
len. Laat staan 5 geiten door te geven 
aan de buurman of buurvrouw!” 

Ndaizivei Taruona (links op de foto) 
kijkt met een grote glimlach toe hoe 
haar man de geiten overhandigt aan 
Lovemore Jumo. ”Dankzij mijn geiten 
gaat het al zoveel beter met ons. Ik 
krijg de glimlach niet van mijn ge-
zicht. Na het doorgeven van 5 geiten 
heb ik er nog 8 in de stal staan. Met 
het geld dat ik hiermee verdien ga ik 
een koe kopen.”

EEN SUCCES 
PERCENTAGE 

VAN 100%

De administrator van het Chivi district, Tyavati, 
helpt graag een handje mee bij het doorgeven van 
de dieren. “Het harde werken werpt nu zijn vruch-
ten af. De Zimbabwaanse overheid zet zich in voor 
de promotie van voedsel- en inkomenszekerheid. 
Het werk van Heifer sluit hier perfect op aan.”

BINNEN 1 JAAR 
5 GEITEN DOORGEVEN?!

HET BLIJKT MOGELIJK…
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Kady Sarr ontving 3 schapen 
en kan met de inkomsten de 
doktersrekeningen van haar 
zieke man betalen.


