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HET JAAR 2017 IN VOGELVLUCHT

Totale inkomsten 

€ 1.380.567
Totale bestedingen 

€ 1.683.357

Het jaar 2017 stond in het teken van ons nieuwe stra
tegisch plan. Een plan met een zeer ambitieus doel: 
voor 2020 hebben 4 miljoen gezinnen op eigen kracht 
 honger en armoede achter zich gelaten en verdienen een 
leefbaar inkomen. Een inkomen dat écht voldoende is 
om voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting 
te kunnen betalen. Om dit te bereiken werken we steeds 
meer met anderen samen. Met bijvoorbeeld water
experts, omdat de boeren uit onze projecten steeds meer 
last hebben van de gevolgen van klimaatverandering. 
Met onderwijsorganisaties, omdat we ervan overtuigd 
zijn dat in Afrika de landbouw de beste kansen biedt 
op een duurzame toekomst voor de enorme aantallen 
jongeren die op zoek zijn naar werk en inkomen. Maar 
ook met bedrijven die nieuwe technologieën bieden die 
de landbouw vooruit helpen. 

Het afgelopen jaar zaten veel projecten in de afrondende 
fase en zijn we van start gegaan met een aantal nieuwe 
projecten. Ook nu weer hebben veel boeren en boerin
nen grote stappen vooruit gezet. Alle resultaten kunt u 
teruglezen in ons jaarverslag, maar een aantal belang
rijke punten hebben we voor u op een rijtje gezet. 

SEPTEMBER 2016: ONTVANGST CHEQUE TRANSPARANT PRIJS

940 NIEUWE GEZINNEN
verdienen een leefbaar inkomen

2.545 NIEUWE GEZINNEN
zijn voedselzeker

1.371 NIEUWE GEZINNEN
passen klimaatslimme technieken toe

1.702 VROUWEN
kregen dit jaar meer zeggenschap

SAMEN MET SINGLE SPARK TESTTEN WE 
IN CAMBODJA EEN APP DIE BOEREN HELPT 
TE BESPAREN OP HUN KIPPENVOER. EEN 

SOORTGELIJKE PILOT WORDT ONTWIKKELD VOOR 
MELKKOEIEN IN OEGANDA

WE NAMEN DEEL AAN DE EUROPEAN DEVELOPMENT DAYS 
IN BRUSSEL. IN ONZE STAND DEMONSTREERDEN WE DE 
AANPAK EN TECHNIEKEN UIT HET IGUNGA ECOVILLAGE 

PROJECT TANZANIA

SAMEN MET EDUKANS ONTWIKKELDEN WE EEN PROGRAMMA 
OM OEGANDESE JONGEREN IN DE LANDBOUW 

AAN HET WERK TE HELPEN 

ALS ACTIEF LID VAN AGRIPROFOCUS ORGANISEERDEN WE 
EEN BRAINSTORMSESSIE OVER KLIMAATADAPTATIE

ONZE TANZANIAANSE COLLEGA NAM DEEL 
AAN EEN INTERNATIONALE LANDSCHAPS  

CONFERENTIE IN ADDIS ABEBA OM ONSZE 
ECOVILLAGE AANPAK TE PROMOTEN

NIEUWE AANPAK VOOR KLIMAATADAPTATIE ONTWIKKELD 
I.S.M. 3R-WATERPLATFORM

76,2%
projecten en voorlichting

8,0%
fondsenwerving 

10,6%
subsidie aanvragen

5,2% 
administratie en beheer

Het nieuwe jaarverslag staat online! 
www.heifer.nl/jaarverslag



DONATEURSVRAAG

DOEN JULLIE OOK AAN 
GEBOORTEBEPERKING?

Family planning is van groot belang 
voor vrouwen. Toegang tot voor-
behoedsmiddelen geeft meisjes en 
vrouwen de ruimte om zelf te bepa-
len wanneer zij zwanger worden, 
naar school gaan, hun leven in te 
richten zoals zij dat willen. Family 
planning kan dus een middel zijn 
om armoede te bestrijden. 

Maar de relatie werkt ook anders-
om. Onderzoeken laten zien dat 
in veel landen de gezinsgrootte 
afneemt als inkomens stijgen. Dat 
heeft onder andere met stijgende 
onderwijsniveaus te maken. Wij zijn 
geen specialisten in family planning. 
Dat is duidelijk. Maar wij dragen 
wel bij aan de groei van inkomens, 
door betere landbouwmethoden en 
betere toegang tot markten. 

Ook staan man-vrouw verhoudingen
in alle projecten ter discussie. 
Vrouwen én mannen nemen actief 
deel aan diverse trainingen en 
workshops over dit onderwerp. Al 
met al leidt dit vaak tot een ande-
re taakverdeling tussen mannen 
en vrouwen (beslissingen worden 
samen genomen en huishoudelijke 
taken worden eerlijk verdeeld), meer 
zelfvertrouwen van vrouwen en be-
tere bespreekbaarheid van HIV en 
Aids en andere zaken die te maken 
hebben met seksuele en reproduc-
tieve rechten. Ook zien we dat de 
eerste droom van projectdeelnemers 
is dat hun kinderen een betere op-
leiding krijgen dan zij. Als resultaat 
van onze projecten zien we vaak dat 
er meer meisjes naar (de middelbare) 
school gaan. 

Al met al is family planning vooral 
een besluit van gezinnen zelf. Hoe 
ze daar mee omgaan hangt nauw 
samen met de positie die vrouwen 
hebben in het gezin en met de 
kansen die ze zien voor de toekomst. 
Wij hebben hier geen onderzoek 
naar gedaan, maar vermoeden dat 
onze projecten hier indirect wel 
effect op hebben.  

Heeft u ook een vraag voor ons? 
Mail deze dan naar info@heifer.nl. 

We krijgen wel eens vragen over het nut van ons werk als er niet tegelijkertijd ook 
aan geboortebeperking wordt gedaan. Daarop is het antwoord niet eenvoudig. 



VAN ONGESCHOOLD NAAR
AGRARISCH ONDERNEMER

Het opleidingsniveau van jongeren algemeen is laag en 
onderwijs, vooral op het platteland, sluit niet goed aan 
op de eisen van de arbeidsmarkt. Jongeren vinden de 
landbouw vaak niet aantrekkelijk: zij geloven niet dat 
ze er een fatsoenlijk inkomen mee kunnen verdienen. 
Toch heeft de landbouw het grootste potentieel van alle 
sectoren om jongeren aan het werk te krijgen. Het land 
is vruchtbaar en de meeste families hebben toegang tot 
voldoende grond om de kost te verdienen. Mits het op de 
juiste manier wordt bewerkt. 

Heifer en Edukans hebben hun krachten gebundeld om 
dit probleem aan te pakken. Vanaf 2018 gaan wij samen 

met 3.200 jongeren in het Dokolo district in Noord- 
Oeganda werken aan hun kennis en vaardigheden, zodat 
ze een succesvolle onderneming kunnen starten en 
fatsoenlijke banen kunnen vinden in de landbouwsector. 
 
MET WIE GAAN WE WERKEN?
We gaan werken met 3.200 plattelandsjongeren tussen 
de 18 en 35 jaar. Deze jongeren zijn grotendeels afhan-
kelijk van de zelfvoorzienende landbouw en zijn niet 
in staat meer te produceren dan de eigen dagelijkse 
consumptie. En zelfs dat is een uitdaging. Zij worden 
hierin beperkt door een gebrek aan de juiste landbouw-
kennis, ondernemerskwaliteiten, praktische middelen 

Oeganda heeft de jongste bevolking ter wereld: 78% van de inwoners is onder de 
30. De sterke stijging van de beroepsbevolking, het lage aanbod in banen en slech
te scholing zorgen ervoor dat de jeugdwerkloosheid enorm is. Vooral in Noord 
Oeganda is dit een grote uitdaging. Kenmerkend voor deze regio is dat veel jongeren 
een slechte start hebben gehad door de burgeroorlog die hier plaatsvond. Een grote 
groep voormalige ontheemde of ontvoerde jeugdige en gedemobiliseerde kind
soldaten is nu ongeschoold, werkloos, vervreemd van hun gemeenschappen en 
onthecht van land en hulpbronnen.  

NIEUW JAAR, 
NIEUW PROJECT

OEGANDA



VAN ONGESCHOOLD NAAR
AGRARISCH ONDERNEMER

en toegang tot de markt. En daar gaan we wat aan doen! 
Samen met Edukans gaan we een goede opleiding voor 
deze jongeren ontwikkelen. We doen dat samen met 
middelbare scholen, maar ook met de Farmer Field 
School benadering.  

LEREN, LEREN, LEREN
Om zoveel mogelijk van elkaar te leren, werken we met de 
Farmer Field School methode: jongeren worden georgani-
seerd in groepen met twee voorbeeldboeren. Die speciaal 
opgeleide voorbeeldboeren maken het leren van hun 
groepsleden mogelijk. Zij stellen hun boerderijen beschik-
baar als leer- en demonstratieplekken. De jongeren ont-
moeten elkaar hier regelmatig voor specifieke trainingen. 

MAIS, PINDA’S EN ZONNEBLOEM
Er is veel vraag naar producten als mais, zonnebloemen en 
pinda’s. Deze producten worden nu voornamelijk geïm-
porteerd. Dit biedt kansen die nog onvoldoende worden 
benut. Deze producten zijn ook nog eens zeer geschikt 
voor de omgeving in het Dokolo district, en vereisen 
minimale investeringen terwijl ze snel rendement bieden. 
De trainingen zullen zich dus vooral op deze gewassen 
richten.

OPZETTEN VAN AGRI-BUSINESS HUBS 
Het doel is dat aan het eind van dit project de 3.200 
jongeren een goed inkomen verdienen, door de verkoop 
van hun producten en de deelname in andere activiteiten 
zoals verwerking, transport en marketing.

Om beter toegang te krijgen tot bestaande en nieuwe 
markten en de beschikking te hebben over de juiste mid-
delen en diensten worden er twee agri-business hubs op-
gericht. Deze hubs gaan een centrale plek vormen waar ze 
hun oogst verzamelen, opslaan, verwerken en verkopen.

DIT PROJECT WERKT AAN DE VOLGENDE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:



MALAWI

- DAG 1 -

Het was een lange reis, je doet er van deur tot deur wel 24 uur over. Maar we 

zijn er, Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Deze stad zal de komende week 

onze uitvalsbasis zijn. 

De eerste ochtend gaan we meteen vroeg op pad. Op naar het Ludzi Milk 

Bulking Center. Dit centrum is onderdeel van het melkveeproject dat in juli 

2016 is afgerond. Hier staat een grote melkkoeltank waar de 183 leden van de 

groep hun melk laten koelen voordat het wordt opgehaald door melkverwer-

kende partijen. En we hebben geluk! Als we met de auto het terrein oprijden 

zien we een truck van de ‘Malawi Dairy Industry’ staan. Ze zijn net bezig met 

het vullen en inladen van melkbussen. Eens in de 3 dagen halen ze gemid-

deld zo’n 750 liter melk op. 

We zitten even samen met een aantal boeren en praten over hun werk als 

melkveehouder. We praten o.a. met Rodwell Chinkhalidwe. Rodwell vertelt 

dat hij, voordat hij een koe kreeg, vaak afhankelijk was van liefdadigheid. 

Met jaloezie keek hij naar melkveeboeren die geen moeite hadden om rond te 

komen. In 2015 kreeg hij zijn koe.   

Nu verdient hij een prettig inkomen met de 

verkoop van melk en diverse groenten. Zijn land-

bouwopbrengst is namelijk enorm gestegen door 

het gebruik van koeienmest. Naast een inkomen 

geeft het zijn gezin ook heerlijk en voedzaam 

eten. Met het geld dat ze nu verdienen kunnen 

de kinderen weer naar school en zijn ze in staat 

om andere basisbehoeften aan te schaffen zoals 

kleding en landbouwmaterialen. 

“Wat ik al niet heb bereikt met 1 koe! Mijn doel 

is om drie of meer koeien in de stal te hebben 

staan. Ook wil ik nog een ossekar kopen voor 

transport. En dat gaat mij lukken!”

EEN BEZOEK AAN MALAWI
In oktober reisden onze collega’s Sara en Eva, samen met twee relaties van Heifer, af naar 
Malawi. Met deze reis wilden wij mensen die nauw betrokken zijn bij ons werk de kans bieden 
om dit in de praktijk te mogen zien en ervaren. Aimé en Marian hebben deze kans met beide 
handen gegrepen. Dankzij de inspanningen van onze Malawiaanse collega’s hebben we in een 
paar dagen tijd enorm veel aspecten van ons werk mogen aanschouwen. Sara, Eva, Aimé en 
Marian vertellen u graag over hun ervaringen.



MARGRET 
ADIKHADILA 

We rijden door naar Margret. Margret en haar man zijn al lid van de Ludzi Milk Bulking Group sinds 2012. In dat jaar volgde ze diverse trainingen op het gebied van land-bouw, veehouderij en diervoeding en ontving ze haar koe.
Momenteel heeft Margret twee koeien in de stal staan die haar een stabiel inko-men geven door de verkoop van melk en mest. Door haar gestegen inkomsten gaan 2 van haar kinderen naar een particuliere middelbare school. Een derde start binnenkort aan de universiteit. Margret wil in de toekomst een brommer aanschaffen - waarmee ze melk kan vervoeren naar het melkcentrum-, de stal opknappen en nog twee koeien aanschaffen met de verkoop van haar stier. 

DE BIOGAS BOER

Het eerste wat opvalt als we het erf van Harold Kushola oplopen is de prachtige biogas installatie. Met gebruik van koeienmest produceert hij nu bio-gas. Hierdoor koken ze nu op een gasstel (dit bespaart enorm in brandhout) en brandt er ’s avonds licht in huis. Met veel trots laat hij zijn installatie aan ons zien. Al roerend door de ‘slurry’ vertelt hij over de productie van biogas. Hij demonstreert het hele proces vakkundig. Dat hoort ook bij zijn functie als voorbeeld-boer: hij stelt zijn erf open voor boeren uit de omgeving om de biogasinstallatie te komen bekijken. 
Harold gebruikt de slurry die overblijft na vergisting van mest op zijn land. Hierdoor heeft zijn landbouwop-brengst een enorme vlucht genomen. En behalve mest geven de koeien uiteraard ook voedzame melk. De melk die zijn gezin zelf niet gebruikt brengt hij naar het melkkoelcentrum. Van deze inkomsten heeft hij geiten en een nieuw bank-stel gekocht, en doktersrekeningen betaald. Maar nog het meest trots is Harold op het feit dat hij een bankrekening heeft geopend waarmee hij spaart voor toekom-stige investeringen of grote uitgaven. Harold: “Dankzij Heifer is armoede voorgoed de deur uit. Ik heb nu meer dan ik ooit durfde te dromen”. 



HART OP DE GOEDE PLEK

Een vrouw die veel indruk op ons heeft gemaakt 

is Teleza Banda. Deze enthousiaste dame heeft 

inmiddels drie koeien in de stal, en nummer 4 

is op komst. Haar koeien geven een  gemiddeld 

maand inkomen van €70 waarvan ze o.a. school-

kosten van haar kinderen en kleinkinderen 
betaalt. Het harde werken heeft Teleza al veel 

gebracht. Zo heeft ze al geïnvesteerd in extra land, 

een stenen omheining, geiten, kippen, varkens, 

duiven en nieuwe stallen. Teleza is nu aan het 

sparen voor het opknappen van haar huis en een 

ossekar voor transport. 

Wat Teleza zo speciaal maakt is dat ze, voor ze aan het melkveeproject deelnam, 

een stukje van haar land heeft gegeven aan een dakloos gezin. Dit gezin heeft dit 

dankbaar aangenomen en bouwde een huisje. Teleza heeft later nog een geit en 

een paar kippen gegeven. Dankzij Teleza hebben deze mensen hun leven weer 

een beetje op de rit. Zij helpen haar dan ook graag op de boerderij. 

PASSING ON THE GIFT CEREMONIE

Het is feest vandaag! Er worden 12 koeien doorgegeven binnen de Ludzi Milk Bulking 
Group. Hoewel het project al is afgerond, gaan de boeren nog steeds door met het doorgeven 
van vee en kennis. De feestelijke ceremonie is dan ook georganiseerd door de boeren en 
boerinnen zelf. En wij mogen hier bij aanwezig zijn! Middels een lotingsysteem wordt 
bepaald wie welke koe krijgt. Aan de ene kant zien we de trots op de gezichten van diege-
nen die een koe gaan doorgeven. Aan de andere kant zien we de enorme vreugde van de 
boeren en boerinnen die een koe gaan ontvangen. Ook Anastacia Aklas, links op de 1e foto, 
krijgt vandaag haar koe. Zij kon niet stoppen met dansen en toverde een brede glimlach 
op ons gezicht.

- DAG 2 -



DE BOER MET DE POMP

Fadwell is trots. Heel trots. En terecht, want als we om ons heen 

kijken zien we velden vol met prachtige mais. Fadwell is ook 

een voorbeeldboer, net zoals Harold. Alleen is hij getraind in 

verschillende klimaatslimme landbouwtechnieken. 

Met deze nieuwe kennis heeft Fadwell zijn gemeenschap laten 

zien dat irrigatie je leven kan veranderen. Zijn oogstopbrengst 

is enorm gestegen. In korte tijd heeft hij al een brommer, 2 gei-

ten, een bed met matras en een waterpomp aangeschaft. Daarna 

heeft hij nog eens extra land aangekocht en is hij bezig met de 

bouw van een nieuw huis. “Met de bouw van mijn huis gaan 

mijn dromen in vervulling. De volgende stap is het aanschaffen 

van een melkkoe, voor de consumptie en verkoop van melk en 

gebruik van mest”.  

MELKKOELCENTRUM OP ZONNE-ENERGIE

Hier hebben we naar uit gekeken: het bezoek aan een melkkoelcentrum op zon-

ne-energie. Een fantastisch concept natuurlijk want aan zon is er geen gebrek in 

Malawi. Dit centrum is gevestigd in het Dowa district en wordt 

geleid door de 252 leden van de Gondoli groep.

Eens in de 2-3 dagen wordt de melk opgehaald. Ook hier hadden 

we geluk en kwam het melktransport net langs. 

We zitten samen met een aantal groepsleden en ze vertellen ons 

dat ze sinds de deelname aan het project al flinke stappen heb-

ben gezet. Ze hebben een intensief trainingsprogramma gevolgd, 

met onderwerpen als veehouderij, dierengezondheid, behoud 

van milieu, groepsdynamiek, leiderschap en beleidsbeïnvloeding. 

Het voedingspatroon en het inkomen van alle groepsleden is 

enorm verbeterd. De veesterfte is gedaald en het aantal koeien 

is gestegen. Dit, in combinatie met de juiste vaardigheden, heeft 

voor een flinke toename in de melkproductie gezorgd. De groepsleden hebben 

als doel de maandelijkse melkproductie te verdubbelen van 11.000 liter naar 

22.000 liter. Dit verwachten ze binnen een paar jaar te bereiken. 

- DAG 3 -

Fadwell heeft mais in blokken geplant en geulen eromheen gegraven. Hierdoor wordt het water perfect verdeeld over het land.

TWEE VOEDINGSCONSULENTEN
Dat de groepsleden beter en gevarieerder eten is ook te danken 
aan Margret en Carolien. Zij hebben binnen de Gondoli groep 
een speciale functie, namelijk die van voedingsconsulent. Ze 
lichten hun groepsleden voor over welke gerechten je alle-
maal kunt maken met gewassen als soya, pompoen en spina-
zie. Ook vertellen ze hoe ze de gerechten op de meest gezonde 
manier kunt bereiden. In de toekomst willen ze graag van 
start met het maken van yoghurt.  



CHISOMO KAPICHIRA BANDA – VEEFOKKER

Als laatste bezoeken we Chisomo. Deze 44 jarige dame is getrouwd met Alfred, 

die voorzitter is van de Farmers Union of Malawi (FUM). Chisomo is binnen 

het project aangewezen als veefokker. Omdat zij in het bezit is van veel grond 

- en daarom ruimte heeft om koeien te fokken - en omdat ze hier al ervaring 

mee heeft. Een extra vereiste was dat het houden van vee niet de enige inkom-

stenbron is. Chisomo is zeer succesvol op landbouwgebied en heeft in het drukke 

seizoen wel 100 werknemers in dienst. 
 
In de stallen van Chisomo zijn 13 melkkoeien en 1 stier geplaatst. Ze heeft 

inmiddels 9 kalfjes bij boeren uit het project geplaatst. Chisomo vertelt dat ze 

binnen het project 13 nakomelingen 
moet doorgeven. Zodra ze dat heeft 
gedaan kan ze van start met het 
commercieel fokken. Dit gaat haar 
een mooi inkomen opleveren! Tot 
die tijd kan ze al profiteren van de 
melkopbrengst van de koeien die nu 
in de stal staan. 

AIMÉ DE BOCK

“Het was een mooie en leuke reis en door de verschillende bezoeken 
hebben we ook een gevarieerd beeld gekregen. 
Het werk wat Heifer doet zit goed in elkaar. Ik wist natuurlijk wel 
dat het veel meer is dan alleen maar een dier geven. Er zit een stuk 
opleiding achter en het organiseren van de lokale gemeenschap zodat 
ze uiteindelijk zelfstandig verder kunnen is ontzettend belangrijk. 
Het was mooi om dit nu zelf gezien te hebben”. 
. 

MARIAN DUIJNDAM

“Ik vond het een geweldige reis. Ik heb nu daadwerkelijk gezien dat 
de Heifer methode goed werkt. Het moet toch geweldig zijn voor 
boeren en boerinnen om te ontdekken dat ze tot zoveel meer in staat 
zijn dan ze dachten?” 

. 



GEZAMENLIJKE 
CAMPAGNE 
‘TOEGIFT’

Afgelopen november is Heifer, 
samen met 88 erkende goede doelen, 
de voorlichtingscampagne ‘Toegift’ 
gestart. De campagne is gericht op 
het bespreekbaar maken van het 
onderwerp ‘nalaten aan het goede 
doel’. Twee op de drie Nederlanders 
overwegen na te laten aan een 
goed doel. Omdat ze het belangrijk 
vinden dat er ook na hun overlijden 
wordt doorgewerkt aan hetgeen 
dat ze tijdens hun leven belangrijk 

vinden. Tegelijkertijd vinden 
mensen het soms moeilijk om dit 
onderwerp met familie en vrienden 
te bespreken. Met deze campagne 
willen we mensen bewust maken 
van de mogelijkheden die er zijn 
om een toegift te doen en dit met 
hun nabestaanden bespreekbaar 
te maken. Op onze website vindt 
u meer informatie over nalaten en 
over deze campagne: 
heifer.nl/nalaten 

Dat er heerlijk en schoon water 
uit de kraan komt is voor ons de 
normaalste zaak van de wereld. 
Maar is dat wel zo? In veel 
Afrikaanse landen is dit namelijk 
een ongekende luxe. Regenval is 
zeer onvoorspelbaar. Daarnaast 
gaat er veel regenwater verloren, 

omdat het wegspoelt van de 
kurkdroge bodems of verdampt 
in de hitte. In de mailing van 
september heeft u kunnen lezen 
dat we de boeren in Tanzania o.a. 
helpen met het opvangen, opslaan 
en hergebruiken van water. Onze 
oproep om ons en de boeren hierbij 

te ondersteunen heeft heel wat 
teweeg gebracht! Daar willen wij u 
enorm voor bedanken. Want met 
uw steun kunnen we maar liefst 33 
waterputten en 100 regentonnen 
aanschaffen en 400 gezinnen 
voorzien van een waterfilter. 

HET BELANG VAN 
SCHOON WATER
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