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Vooraf
Graag presenteren we hierbij ons beleidsplan 2021-2025. We hebben een bijzondere
periode achter de rug jaar waarin de Corona crises een behoorlijke invloed heeft gehad op
de voortgang van onze projecten en op de fondswerving. Zoals over heel de wereld stonden
in 2020 ook de projecten van Stipulae in het teken van corona: en dat betekende vooral het
uitstel van activiteiten. We wilden starten met een derde groep jongeren voor Yep Same, in
het najaar de Primary School verder opknappen en met een teamonderwijzers uit Nederland
ervaringen en informatie uitwisselen. Maar door de reisbeperkingen zijn alle activiteiten
waarvoor gereisd moet worden uitgesteld naar 2021 Gelukkig heeft onze lokale partner in
Tanzania ( Mater Dei Africa) wel voor zover mogelijk de werkzaamheden voortgezet.
Dit beleidsplan is beknopt omdat we de komende jaren gaan inspelen op de mogelijkheden
die we hebben om onze doelstellingen te bereiken, maar door de coronapandemie blijft het
onzeker of we de geplande doelen kunnen behalen volgens de plannen die er nu liggen.
In elk geval blijft het uitgangspunt de samenwerking met onze counterpart in Tanzania.
Mater Dei Africa. Onze vaste contactpersoon is de heer Norbert Mchomvu, en hij wordt
ondersteund in zijn werkzaamheden door de heer Julius Tarimo.

Doelstelling van Stipulae
Stipulae betekent letterlijk: steunblaadjes, die een nieuwe tak helpen groeien en zo lang als
nodig tot steun zijn. Dat uitgangspunt inspireert ons: intensief ondersteunen bij de start van
projecten en loslaten als een project zich zelfstandig verder kan ontwikkelen.
Wij willen door kennisuitwisseling en projectondersteuning bijdragen aan duurzame
voedselzekerheid en een verlaging van de jeugdwerkloosheid in Tanzania.
Hierbij nemen wij de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in achting, die
sinds 2015 zijn aangenomen door alle VN landen.
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Activiteiten/projecten
1. Project Wish of Mama Anna : voedsel en watervoorziening voor Maasaï
Wish of Mama Anna is een meerjarig pilotproject gericht op de overgang van een
traditionele eeuwenoude leefwijze van de Maasaï met grote rondtrekkende kuddes naar een
meer duurzaam en inkomensverwervend bestaan. Een deel van de huidige kudde wordt
ingeruild voor Boran stieren waarmee de Maasaï bij hun boma vleeskoeien gaan fokken.
Mannen gaan nu bomen planten en volgens het principe van agroforestry voedselakkers
aanleggen. Jongens die tot nu toe met de kuddes meetrokken krijgen straks scholing en een
beter toekomstperspectief. Waar voorheen vrouwen uren bezig waren met waterhalen
krijgen nu tijd om producten te maken en te vermarkten. En door de aanleg van
zonnepanelen kan er ’s avonds door scholieren worden gestudeerd. Kortom een verandering
van leefwijze die een grote mentale en culturele inspanning vraagt.
Het pilotproject vindt in de twee Maasaï boma’s Ruvu Bagamoyo en Ruvu Mkanyeni B in
Same District in Noord Tanzania. plaats in de twee Maasaï boma’s . Vanaf 2021 werken we
aan de tweede fase van het Maasaïproject. Deze fase zal meerdere jaren omvatten. Bij dit
project wordt weer samengewerkt met Wilde Ganzen.
Belangrijkste deelprojecten tijdens deze meerjarige projectfase zijn voorbereidende
activiteiten voor de aanschaf van de Boran stieren zoals inrichting van de akkers voor
veevoer, aanleg van zowel een biologische omheining als ook een tijdelijke omheining met
palen en draad. Ook wordt er later een grote ontsmettingsbak voor het vee aangelegd onder
meer voor het tegengaan van teken ziektes. Per boma worden er 100 bomen geplant. De
watervoorziening wordt uitgebreid maar ook wordt nagegaan hoe in droge tijden eventuele
watertekorten kunnen worden aangevuld met aanvoer van water door tankauto’s.
Alhoewel de Maasaï in eerste instantie graag biogas wilden hebben is daar vooralsnog van af
gezien vanwege de relatief hoge kosten. Als alternatief ligt er nu vooralsnog het plan om olie
efficiënte kooktoestellen aan te schaffen.
Belangrijke rijke niet-materiële deelprojecten zijn het bespreken en opzetten van
onderhouds- en beheerssystemen voor de verschillende deelprojecten zoals de
watervoorziening, de energievoorziening, voor de veevoerakkers etc. Ook wordt gestart met
het opzetten van kosten verdeelsystemen voor bijdragen van de gebruikers . In deze fase
worden er verschillende trainingen georganiseerd onder meer voor inkomsten genererende
projecten voor vrouwen die nu veel minder tijd kwijt zijn met water halen. En trainingen om
overblijfselen na het oogsten van gewassen als maïs weer te gebruiken als veevoer.
De twee Maasaï boma’s nemen zelf ca. 23% van de projectkosten voor hun rekening.
Voor de langere termijn is het doel dat deze twee pilotprojecten als voorbeeld gaan dienen
voor de andere Maasaï boma's in het district, zodat het project daar uitgerold kan worden.
Hiervoor zal worden samengewerkt met de lokale overheid.
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2.Yep Same
In 2020 zijn de deelnemers van de eerste beide groepen (2018 en 2019 in totaal 39
deelnemers) begeleid bij hun stappen in het ondernemerschap en bij het aanpassen van
hun bedrijf aan de wijzigende omstandigheden door corona. Onze partners in Tanzania
hebben maandelijks follow up sessies gehouden in het MDA gebouw om ervaringen uit te
wisselen en om de voortgang te volgen en voor de terugbetaling van de leningen die vanuit
het project verstrekt zijn. Op de vraag wat ze door de Yep training bereikt hebben zegt de
helft dat ze nu kunnen bijdragen aan de behoeften van de familie. Verder worden naast de
kennis die ze hebben opgedaan hele verschillende zaken genoemd: toegenomen kapitaal en
winst, kopen van een laptop en IT zaken, betalen van het halen van mijn rijbewijs, "mijn
onderneming heeft me meer exposure gegeven en nu ben ik getrouwd". En voor alles wat ze
bereikt hebben wordt de kennis uit de training en de lening vanuit het project als cruciaal
benoemd. Specifieke zaken die genoemd worden zijn: boekhouding bijhouden, vriendelijke
houding naar klanten, kwaliteit van de producten, betrouwbaar zijn, telefoon en instagram
voor PR, sparen.
In 2021 is een opfriscursus gegeven aan de deelnemers van de groepen uit 2018 en 2019. En
door corona zal er in 2021 geen nieuwe groep gestart kunnen worden omdat de aftrap tot
nu toe steeds samen met de trainers uit Nederland gedaan werd. We streven naar het
starten met een derde groep in voorjaar 2022. Dan zullen twee van de jongeren een trainde trainers- krijgen en worden gecoacht door de Nederlandse trainers om de groepen
daarna zelf te kunnen begeleiden. De bedoeling is dat in 2023 de lokale trainers zelf een
nieuwe groep kunnen starten- de eerste keer met de ondersteuning van één van de
Nederlandse trainers. Daarna ondersteuning op afstand, zodat de kosten per groep
gereduceerd kunnen worden en de verantwoordelijkheid voor organisatie en uitvoering
lokaal in Tanzania komen te liggen bij onze samenwerkingspartner.
Vanuit Stipulae zal het contact met de lokale overheid worden versterkt, zodat de Yep Same
training in het lokale trainings- en opleidingsaanbod kan worden opgenomen.
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3. Incidentele activiteiten
Vanwege onze betrokkenheid in Same District krijgen we via onze partner Mater Dei Africa
ook incidenteel verzoeken om bepaalde situaties ondersteuning te verlenen. Per vraag
beoordelen we of deze vanuit Stipulae gehonoreerd kan worden. Onze beoordeling van deze
verzoeken hangt zowel af van het probleem dat opgelost moet worden als van de omvang
van de vraag.
De afgelopen jaren is bv humanitaire hulp gegeven nadat in mei 2020 een groot deel van
het Ruvugebied overstroomd was. Dit gebeurde op het moment dat er geoogst werd en ook
Corona zich daar sterk verspreidde. Stipulae heeft direct een bedrag overgemaakt waarmee
onze projectleider daar maïs, olie en zeep kon kopen.
Op dit moment hebben we een verzoek in behandeling voor de herbouw van een meisjes
slaapzaal bij een middelbare school. Hier gaat het om een groot bedrag en wij gaan
uitsluitend op zoek naar ondersteuning als een belangrijk deel door de lokale overheid
gefinancierd wordt en als de ouders/lokale bevolking een eigen bijdrage doet ( evt in natura)
Same Primary School
In 2019 heeft een groep vanuit Nederland geholpen om verbeteringen aan te brengen in het
gebouw van de Primary School Same. Hier willen we een vervolg aan geven door nog een
aantal bouwtechnische verbeteringen te ondersteunen en te realiseren. Maar vooral is het
doel om met een team van mensen uit het onderwijs een onderwijsinhoudelijke
uitwisseling te doen. We hopen in 2022 dit werkbezoek uit te voeren. De mensen hier in
Nederland staan klaar, er is budget beschikbaar en de contacten met de school blijven we
aanhouden.
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4. Fondswerving en beheer van het vermogen
De inkomsten van Stipulae komen uit verschillende bronnen:
- we onderhouden contact met een aantal fondsen die zich op projecten richten zoals wij die
in Noord Tanzania uitvoeren. Bij een aantal fondsen vragen we gericht subsidies aan. en we
informeren de donoren uiteraard over de voortgang van de projecten.
- we krijgen donaties van individuele donoren die onze activiteiten ondersteunen. Vaak zijn
deze donaties gericht op een specifiek project.
- we organiseren publieksacties voor specifieke groepen, zoals bij scholen, of in kerken.
- en last but not least: we zijn partner van wilde Ganzen, die onze inkomsten uit acties met
de helft vermeerdert. Daartoe onderhouden we regelmatig contact met Wilde ganzen,
leggen de projectplannen voor en fondsenwervingplannen voor de specifieke projecten.
Voor alle inkomstenbronnen geldt dat we aandacht besteden aan het informeren van
degenen die betrokken zijn op ons werk in Tanzania.

5. Bestuur
Het bestuur van de Stichting Stipulae bestaat medio 2021 uit de voorzitter Hans van Luijk,
tevens waarnemend penningmeester en Maria Jongsma, secretaris.
We proberen in de loop van 2021 het bestuur uit te breiden met minimaal 1 persoon, die
Tanzania kent en over communicatievaardigheden beschikt.

Beleidsplan 2021-2025 Stichting Stipulae

