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DE MAN 
IN HET VELD 

Mafuru, voordat je ging werken voor het Igunga Eco-
village project was je werkzaam bij de lokale overheid in 
Igunga. Wat waren je belangrijkste werkzaamheden daar? 
Ik was met name bezig met het managen en promoten van 
duurzaam milieubeheer. Ik organiseerde bijeenkomsten, gaf 
voorlichting over dit onderwerp en stimuleerde het delen 
van kennis en ervaringen bij de boeren. Daarnaast coördi-
neerde ik de vergaderingen van de Igunga District Coun-
cil - een aanvullende taak die mij was toebedeeld door de 
directeur van het Igunga district zelf.

In 2015 werd je gedetacheerd bij Heifer ter ondersteu-
ning van het Igunga Ecovillage projectteam. Wat is 
precies je rol binnen het team?  
Net zoals bij de overheid richt ik me ook hier vooral op het 
coördineren van activiteiten op het gebied van milieubeheer. 
Dan moet je denken aan het aanplanten van bomen, het 
promoten van energiezuinige fornuizen, het produceren 
van biogas en gebruik van zonnepanelen. Bij alle activiteiten 
kijken we, samen met de boeren, wat we moeten doen om 
succes op de lange termijn te waarborgen.

Je bent dus veel in het veld te vinden bij de boeren?  
Ja dat klopt! Dat doe ik uiteindelijk het liefste. Maar ik ben 
ook regelmatig op kantoor te vinden hoor. Ik ben meestal in 
de ochtend op kantoor voor het plannen van de wekelijkse 
activiteiten, opstellen van rapportages, het organiseren van 
trainingen en het bijwonen van vergaderingen met mijn 
collega’s.

Als je veel met de boeren samenwerkt hoor en zie je 
alles. Wat zijn de grootste problemen waar ze mee te 
maken hebben?
Droogte is toch wel het grootste en meest ingewikkelde 
probleem. Gebrek aan water heeft invloed op zowel mens als 
dier. Zonder water groeit er niets en kan vee niet overleven. 
En vervuild water levert veel ziektes op. Na het regensei-
zoen blijft het vaak maanden aan een stuk droog. Gebrek 
aan kennis is ook echt een belemmering. Neem als voorbeeld 
de zorgwekkende grondkwaliteit. De boeren weten ge-
woonweg niet hoe ze de bodem moeten bewerken en welke 
middelen en materialen ze kunnen gebruiken. Een aantal 
andere uitdagingen waar ze tegenaan lopen zijn de verre 
afstanden die ze moeten afleggen voor water of brandhout, 
hoge prijzen voor vaccinaties en landbouwzaden en slechte 
toegang tot geld en krediet. 
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Op het eerste gezicht lijkt je werk bij de overheid veel 
op je rol bij Heifer. Klopt dat?
Inhoudelijk gezien wel ja. Maar toch zijn er veel verschillen. 
Het werk bij Heifer is erg gestructureerd. Alles wordt van 
het begin af aan planmatig aangepakt en goed geëvalueerd. 
Dit is echt een verdienste van Heifer Nederland. Bij Heifer 
staat het delen van kennis en ervaring centraal, waardoor 
er veel interactie is met de boeren en externe partners. Een 
groot verschil is dat de projectdeelnemers onderdeel zijn van 
het proces en overal bij betrokken worden. En iedereen zet 
zich met zoveel passie in!  

Het klinkt alsof je veel geleerd hebt!
Zeker! Ik zie nu dat het ontzettend belangrijk is dat project-
deelnemers de ruimte krijgen voor eigen inbreng, en dat ze 
mee kunnen denken over de aanpak en activiteiten. Dat ver-
groot de betrokkenheid en motivatie. Voorheen had ik nog 
nooit met (internationale) partners samengewerkt. Daar heb 
ik enorm van geleerd. En op persoonlijk vlak: mijn Engels is 
stukken beter. Dit heeft mijn zelfvertrouwen een flinke boost 
gegeven en maakt het communiceren met buitenlandse 
partners makkelijker. 

Hoe belangrijk is het eigenlijk dat organisaties zoals 
Heifer samenwerken met de lokale overheid?
Dat is echt cruciaal. De overheid moet het nut zien van een 
project. Vooral als het gaat om het succes en de duurzaam-
heid van de geïmplementeerde activiteiten. 

Eind 2019 loopt het Igunga Ecovillage project ten einde. 
Wat zijn je plannen? 
Dit is een moeilijke vraag… Vroeger kon je na een detache-
ringsperiode terugkeren bij je oude werkgever. Maar met de 
komst van de nieuwe regering zijn de regels veranderd. Of ik 
terug kan naar de overheid is dus erg onzeker. Mocht dat niet 
kunnen, en ik kan niet bij een ander Heifer project aan de 
slag, dan ga ik kijken naar andere organisaties in de omge-
ving. In de toekomst wil ik graag een eigen adviesbureau op 
het gebied van landbouw en milieubeheer oprichten.

IGUNGA ECOVILLAGE PROJECT
De boeren in Igunga staan iedere dag voor veel uitdagingen. 
Volgens Mafuru is een integrale aanpak noodzakelijk:

Kennis is alles! Of het nou gaat om het plan-
ten van zaden, het houden van kippen of het 
opvangen van water. Alles draait om het delen 
van kennis en ervaring. 

We promoten alternatieve energiebronnen 
zoals bio-gas, solar en energiezuinige fornui-
zen. Beter voor het milieu en de gezondheid en 
minder houtkap. 

Wateropvang- en opslagmethodes, en meer 
waterputten zorgen voor betere toegang tot 
veilig water en minder kilometers om water te 
halen. 

Door duurzame landbouwmethodes, zoals 
het gebruik van droogtebestendige gewassen, 
gebruik van mest en tijdig wieden, zijn de boe-
ren beter opgewassen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering en verbetert de bodem-
kwaliteit. Met een goede oogst als resultaat. 

We brengen boeren in contact met 
 leveranciers van landbouwmaterialen. Dit 
heeft een dubbele functie: het verlaagt de 
kosten en de boeren zijn verzekerd van 
 kwalitatief goede materalen. 

Samen met de boeren en microfinancierings-
instellingen worden er spaar- en leensystemen 
opgezet. Zodat ze de mogelijkheid hebben om 
te investeren in hun onderneming. 

Een stabiel inkomen bestaat uit meerdere 
inkomstenbronnen. Daarom combineren we 
landbouwactiviteiten met veehouderij, zoals 
het fokken van kippen of kweken van vis. 

De 36 jarige Joseph Mafuru (in geruit overhemd) 
woont samen met zijn vrouw en dochter in Igunga, 
Tanzania. Na zijn studie aan de Universiteit van 
Dar-es-Salaam ging hij aan de slag bij de lokale over-
heid van Igunga. In 2015 is Mafuru gedetacheerd 
bij Heifer. Sindsdien is hij als bevlogen project-as-
sistent een onmisbaar lid van het Igunga Ecovillage 
projectteam. 



EEN BRON
VAN VOEDING EN INKOMEN

Hier kwam in 2015 verandering 
in toen ze lid werd van een van de 
21 zogeheten ‘Natural Resource 
Management Committees’. Samen 
met haar groep leerde ze alles over 
het oprichten, onderhouden en 
 managen van een boomkwekerij. 
Het voorbereiden van de grond, 
druppelirrigatie, snoeien en om-
heinen. Vivian weet het nu  allemaal. 
Met goede moed ging ze weer aan de 
slag met het planten van bomen op 
haar eigen erf.

Naast het aanplanten van bomen 
heeft Vivian zich ook verdiept in de 
kitchen gardens. Oftewel moestui-
nen. Na een training bij een demon-
stratietuin had ze alle kennis in huis 
voor de aanleg en het onderhoud 
van moestuinen. Maar ze heeft 
ook geleerd hoe ze deze kennis kan 
overbrengen aan anderen. 

In haar bloeiende moestuin heeft 
Vivian spinazie, groene pepers en 
pompoenen geplant. Deze vitamine-
bommen geven niet alleen een boost 
aan de gezondheid, maar ook aan het 
inkomen. 

“De groenten die overblijven verkoop 
ik. Dit heeft me al zo’n €26 winst 
opgeleverd. Hiermee heb ik een 
latrine laten bouwen.” Zegt Vivian 
trots. Verschillende dorpsbewoners 
hebben haar al om raad gevraagd. 
Vivian helpt hen graag.

VOORBEELD BINNEN DE 
GEMEENSCHAP
Vivian was altijd al een vrouw met 
doorzettingsvermogen. Nu staat ze 
in haar dorp ook bekend om haar 
innovatieve ideeën en technieken, 
en worden haar methodes gekopi-
eerd. “Langzaamaan is mijn huis 
aan het vergroenen, en daar ben ik 
enorm trots op! Mijn volgende doel 
is het bouwen van een energiezuinig 
fornuis. Ik heb al gezien wat voor 
een enorme voordelen dit met zich 
meebrengt.”

Vivian Philemon, een boerin uit het Igunga Ecovillage project, wilde niets liever 
dan haar stoffige en kale omgeving veranderen in een groene oase. Om wat meer 
groen rondom haar huis te creëren plantte ze bomen. Maar ze had geen idee 
welke boomsoorten goed bestand zijn tegen de droogte. De boompjes stonden er 
al snel dor en futloos bij. “Ik irriteerde me enorm aan de dorre omgeving. Alles in 
de omgeving was kaal, geen gezicht. Lange tijd heb ik geëxperimenteerd met het 
planten van bomen, maar niets lukte.”



IGUNGA’S WATERMAN

TROTS
Volgens Yusuph heeft hij nu al 
enorm veel profijt van zijn nieuwe 
beroep en is het leven van zijn gezin 
er een stuk comfortabeler op gewor-
den. Na de trainingen besloot hij 
eerst thuis aan de slag te gaan met de 
constructie van een opvangtank voor 
regenwater. Met deze tank, waarin 
hij maar liefst 4.000 liter water kan 
opvangen, is zijn gezin verzekerd 
van schoon water tijdens het droge 
seizoen. Zonder dat ze er uren voor 
moeten lopen. 

“Sinds we regenwater uit onze tank 
gebruiken worden we niet meer ziek. 
In tegenstelling tot het gemeentelij-
ke leidingwater is ons water veilig 
en schoon. Ik ben super trots. Op 
mijn zelfgebouwde watertank en op 
mijn gezin. Mijn vrouw en kinderen 
hoeven niet meer kilometers af te 

leggen om water te halen. Dit scheelt 
veel tijd en energie. We genieten 
iedere dag van het schone water uit 
de kraan die we in huis hebben ge-
installeerd. We zijn hier echt enorm 
dankbaar voor.” 

EEN ONDERNEMER IN DE DOP
Het feit dat Yusuph een ambacht 
heeft geleerd, is niet alleen gunstig 
voor het project en zijn gezondheid, 
maar ook voor zijn eigen portemon-
nee. “Het vak dat ik heb geleerd 
brengt ook zakelijke kansen met zich 
mee. Vier van mijn buren hebben 
al gevraagd om, tegen betaling, te 
helpen bij de bouw van regenwa-
tertanks op hun erf. Het geld dat ik 
daarmee verdien kan ik goed gebrui-
ken, bijvoorbeeld voor het betalen 
van schoolgeld.” Naast de constructie 
van watertanks voor anderen wil 
Yusuph een tweede tank met een 
capaciteit van 100.000 liter bij hem 
thuis bouwen. Hiermee wil hij water 
opvangen voor de verkoop. 

Vanuit het Igunga Ecovillage Project 
zijn er negen regenwateropvang-
tanks bij daken in de omgeving van 
Igunga geplaatst. Deze tanks zijn 
gebouwd als demo-tanks voor de 
boeren om te leren en te kopiëren. 
Geïnteresseerden worden onder-
steund door de getrainde vaklieden. 
Op dit moment hebben nog eens 
negen boeren een opvangtank bij 
hen thuis gebouwd. 

Dit is Yusuph. Deze 54 jarige Tanzaniaan neemt ook deel aan het Igunga Ecovilla-
ge project. Als Vivian Philemon groene vingers heeft, dan heeft Yusuph blauwe. 
Yusuph is opgeleid tot ‘watervakman’. Tijdens diverse trainingen heeft Yusuph 
geleerd om betaalbare wateropvangtanks te bouwen, waterputten te slaan, en 
latrines en touwpompen te maken. 

Wij vinden alle moeders helden, 
maar de Afrikaanse moeders heb-
ben het extra pittig. Iedere dag 
staan ze weer op met de vraag: is 
er genoeg te eten? Staat er water 
in de put? Is er geld voor school? 
Ondanks alles staan deze vrou-
wen altijd klaar voor hun gezin 
en de gemeenschap. Deze dames 
verdienen echt een steuntje in de 
rug. Dankzij uw bijdrage hebben 
we bijna 80 moeders, met de gift 
van dieren en training, een on-
vergetelijke Moederdag bezorgd. 
Bedankt! 

Begin dit jaar heeft onze ‘Vraag 
een Vriend actie’ weer plaatsge-
vonden. Trouwe donateurs haal-
den alles uit de kast om ons werk 
onder de aandacht te brengen bij 
hun bekenden. We ontvingen veel 
geweldige reacties in de vorm van 
brieven, donaties en telefoontjes. 
Heel bijzonder vinden we dat. En 
ook het resultaat maakt ons ontzet-
tend trots. We mochten ruim 300 
nieuwe donateurs verwelkomen! 
Dat is voor de toekomst van ons 
werk ongelooflijk belangrijk. Nog-
maals veel dank aan alle mensen 
die hebben meegedaan!

Het is u vast niet ontgaan. Op 
25 mei is de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) 
in werking getreden. Uiteraard 
heeft de bescherming van uw 
gegevens onze hoogste prioriteit. 
Wij hanteren daarom al jaren een 
zorgvuldig privacy beleid. In lijn 
met de nieuwe Europese wetgeving 
hebben wij ons aangepaste privacy 
beleid op onze website gepubli-
ceerd: www.heifer.nl/privacy

EEN MOEDERDAG 
OM NOOIT TE 
VERGETEN

VRAAG 
EEN VRIEND

WIJ VINDEN 
UW PRIVACY 
BELANGRIJK



Hoe zorg je er als boer voor dat de kosten zo laag 
 mogelijk zijn en de opbrengst zo hoog mogelijk is? 
Elementen die bepalend zijn voor een gezonde onder-
neming. Veel boeren geven nu veel te veel geld uit aan 
veevoer, zonder precies te weten wat ze nodig hebben. 
Met dit in het achterhoofd heeft het Nederlandse 
bedrijf Single Spark een mobiele applicatie ontwikkeld 
die indivi duele boeren en/of boerengroepen helpt 
bij het  bepalen van de optimale samenstelling voor 
het veevoer. Aan de hand van de beschikbaarheid en 
prijzen van  ingrediënten berekent deze feed-app het 
beste voer recept tegen de laagste prijs. Dit moet boeren 
helpen om enerzijds de voerkwaliteit te verbeteren en 
anderzijds de kosten te verlagen. 

TESTEN!
Voor het werk van Heifer kan dit ook erg interessant 
zijn. Want wij zijn steeds op zoek naar innovaties die 
kleine boeren kunnen helpen. Er bestaat al een app 
voor de grote commerciële pluimveehouderijen die in-
middels getest is in 4 landen. Maar werkt het ook voor 
kleinschalige boeren? Om lokale kippenrassen te testen 
koppelden wij Single Spark aan Heifer Cambodja. Aan 
de test namen 40 pluimveeboeren deel, verdeeld over 
4 groepen (A-B-C-D). Al deze boeren fokten 20 kippen 
gedurende 17 weken, of tot de kippen een gewicht van 
1,3 kilogram hadden bereikt. Groepen A, B en C hielden 
hun kippen in een hok en testten verschillende recep-
ten. Controlegroep D hield de kippen op de traditionele 
manier (vrije uitloop). 

17 WEKEN VERDER…
Na 17 weken te hebben gewerkt met de feed-app is het 
tijd om de resultaten naast elkaar te leggen. 

✔ Groep D volgde de traditionele manier van wer-
ken. Deze boeren hadden de laagste kosten en de 
hoogste opbrengst per kip. Deze uitkomst was vrij 
opvallend. Maar het sterftecijfer onder de kippen 
lag 50% hoger dan bij de andere groepen. Met als 
resultaat dat de uiteindelijke winst toch lager was 
dan die van de feed-app groepen. 

✔ Groepen A-B-C, die het advies van de voedingscal-
culator volgden, kwamen op hogere voerkosten per 
kip uit. Het gewicht per kip was echter veel hoger 
en het sterftecijfer een stuk lager. Hierdoor was de 
winst hoger dan die van controlegroep D. De meest 
succesvolle groep (in vergelijking met controlegroep 
D) was groep C. Deze boeren behaalden gemiddeld 
16% meer winst, het gemiddelde gewicht van de kip 
was 33% hoger en het sterftecijfer lag 24% lager. 

 
De boeren die de feed-app gebruikten deden het dus 
beter dan de controlegroep, maar toch bleven de groei-
cijfers wat achter bij de verwachting. Dat zou kunnen 
komen doordat deze boeren een week later met het 
experiment startten, en veel last hadden van zware 
regenval. 

Al met al lijken de resultaten positief. De feed-app is 
daarmee een betaalbare innovatie die kleinschalige 
boeren kan helpen om hun productie te verhogen. En 
als groepen boeren samen de app gebruiken en samen 
veevoer maken zijn ze nog goedkoper uit.  

MEER WETEN OVER DE FEED-APP? 
Voor meer informatie over deze pilot kunt u contact 
opnemen met Sara Peeters via sara@heifer.nl / 0165-
520 123.  De mobiele apps die al in gebruik zijn (varkens, 
geiten, slachtkuikens) zijn gratis beschikbaar voor 
Android-smartphones. 

MEER WINST VOOR 
PLUIMVEEHOUDERS 
DANKZIJ FEED-APP? 
WIJ TESTTEN HET!



Chifundo Machira, een 33-jarige we-
duwe, staat alleen voor de opvoeding 
van haar 12 jarige dochter en drie 
zonen van 17, 15 en 6. Een pittige klus.

Chifundo is lid van een boeren-
groep in Thyolo Malawi. Haar groep 
had in eerste instantie als doel 
het produceren en verkopen van 
compost. Om de kwaliteit van hun 
compost te verbeteren kochten ze 
regelmatig koeienmest. Dit was een 
dure aangelegenheid en de kosten 
stapelden zich al snel op. De groep 
wilde zich dolgraag in de melkvee-
houderij gaan specialiseren. Via een 
overheidsvoorlichter, die in 2014 
aanwezig was tijdens een demon-
stratie compost maken, kwamen ze 
in contact met Heifer.

CHIKUMBUTSO 
In september 2015 was het zover. 
Chifundo mocht haar eerste koe in 
ontvangst nemen. De koe noemde 
ze heel toepasselijk Chikumbutso, 
wat herinnering betekent. Chifun-
do: “Ik heb voor deze naam geko-
zen zodat ik nooit vergeet waar ik 
vandaan kom.”

Behalve een koe kreeg Chifundo 
ook zaden en volgde ze een uitge-
breid trainingsprogramma. Naar 

eigen zeggen heeft ze het meest 
geleerd van de bijeenkomsten waar 
de positie van de vrouw binnen het 
gezin en de gemeenschap is be-
sproken. Het belang van een goede 
samenwerking en verdeling van 
taken binnen het gezin wil ze ook 
haar zoons meegeven voor later. 

VAN 1 NAAR 3 MAALTIJDEN PER DAG
De koe Chikumbutso heeft inmid-
dels al 2 kalfjes gekregen en de 
derde is op komst. Dagelijks kan 
Chifundo tussen de 9 en 12 liter 
melk verkopen. De melkproductie 
tussen het eerste en het tweede 
kalf is meer dan verdubbeld! Het 
gebruik van mest in combinatie met 
de juiste irrigatietechnieken heeft 
de opbrengst van haar land ook nog 
eens flink doen stijgen. En dus de 
inkomsten ook. In maart 2018 heeft 
Chifundo een koe en twee zakken 
cement doorgegeven aan Annie 
Chilunguni tijdens een ‘Passing on 
the Gift’ ceremonie. Hiermee heeft 
ze voldaan aan de ‘Passing on the 
Gift verplichting.  

Chifundo heeft met haar harde 
werken al mooie resultaten geboekt: 
ze eten nu 3 maaltijden per dag 
en de kinderen groeien in goede 
gezondheid op. “Alle kinderen gaan 
nu naar school. Het is voor een 
moeder zo’n fijn gevoel om te weten 
dat je kinderen kans hebben op een 
betere toekomst. Het is een droom 
die uitkomt.” 

DROMEN
Een toename van de melkproductie 
betekent extra geld in het laatje. 
Met dit geld kocht Chifundo vier 
geiten, 32 kippen, een fiets en 20 
ijzeren platen om het dak van haar 
huis te verbeteren. “Wat wil ik nog 
voor de toekomst? Mijn  bedrijfje 
verder uitbreiden, een nieuw veilig 
huis voor mijn gezin bouwen, en 
mijn kinderen laten studeren. 
Door de landbouw heb ik opnieuw 
leren leven en ademen. En durven 
dromen”

In de loop van de tijd is Chifundo 
echt een ambassadeur van Heifer 
geworden “Ik ben groot fan van de 
Heifer-aanpak als het gaat om het 
verbeteren van de kennis van een 
groep of individu, voordat er vee 
wordt geplaatst. Het gaat echt om 
de vooruitgang en ontwikkeling en 
niet om het uitdelen van cadeaus”.  

Vanwege alle kennis die Chifundo 
tijdens het project heeft opgedaan, 
werkt ze nu als voorlichter in ons 
huidige project ‘boerinnen in melk-
veehouderij’. 

CHIFUNDO 
AMBASSADEUR VAN HEIFER

“VOORDAT ONZE KOE KWAM WAS HET LEVEN ZWAAR.
WE HADDEN SLECHTS ÉÉN FATSOENLIJKE  MAALTIJD
PER DAG. MET DE VERBOUW VAN GROENTEN VER-
DIENDE IK AMPER €8 PER MAAND. MIJN KINDEREN 
VERTOONDEN AL TEKENEN VAN ONDERVOEDING…”.
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