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Vooraf
Graag presenteren we hierbij ons jaarverslag 2020. Een bijzonder 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.
Op persoonlijk vlak zijn we in 2020 getroffen door een groot verlies: in november is Emmanuel Youze
overleden - de samenwerkingspartner van Norbert Mchomvu binnen Mater Dei Africa. We leven mee
met zijn familie, maar hebben niet persoonlijk afscheid kunnen nemen.
Gelukkig heeft Mater Dei Africa inmiddels de heer Julius Tarimo als vervanger van Emmanuel Youze
aangesteld. We hopen op een net zo’n plezierige en goede samenwerking met Julius Tarimo als met
Emmanuel Youze.
In dit jaarverslag praten we u kort bij over onze projecten en activiteiten in 2020. Meer informatie
treft u aan op onze website www.stipulae.org Daar is ook onze jaarrekening in te zien.
Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag.

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 plaats in de twee Maasaï boma’s Ruvu Bagamoyo en Ruvu Mkanyeni B in Same
District in Noord Tanzania.
Tijdens de eerste fase zijn er enkele deelprojecten al gerealiseerd zoals de aanleg van twee grote
watertanks; bij beide boma’s een tank van 30.000 liter. Ook werden er dakgoten aangelegd en
kregen mensen instructies voor de opvang van regenwater. Op verschillende hutten werden er in
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totaal 7 zonnepanelen geïnstalleerd. Beide deelprojecten hebben de leefomstandigheden van de
betreffende Maasaï al aanmerkelijk verbeterd.

Begin 2020 werd deze eerste fase van het project afgerond met een onafhankelijk advies
over de stand van zaken en mogelijkheden voor het vervolg. Wilde Ganzen heeft het project
financieel ondersteund

De boma van Mama Anna

Advies over huidige project en suggesties voor uitbreiding
Begin 2020 is Sander de Haas van SamSamWater /JustDiggit voor observaties en gesprekken
een week in het gebied geweest. Op basis daarvan heeft hij begin februari zijn advies
“Water, energy and livestock improvements for Maasaï communities” gepresenteerd. In dat
advies worden voor de verschillende interventies keuzemogelijkheden aangegeven, ook voor
vervolg en uitbreiding. Belangrijke conclusie van het rapport is dat de verschillende
deelprojecten en interventies met de daaraan verbonden consequenties nog meer vooraf
goed met iedereen moeten worden doorgesproken. De Maasaï zouden zich meer eigenaar
en verantwoordelijk moeten voelen voor de te realiseren voorzieningen. Beheer en
onderhoud zouden vooraf nadrukkelijker doorgesproken moeten worden. Tenslotte doet
Sander de suggestie om een subsidieprogramma op te zetten voor meer boma’s voor de
opvang van regenwater, de aanleg van drinkbakken voor het vee, zonne-energie en andere
kookmogelijkheden.
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Duurzame toekomst voor Maasaï: wens van Mama Anna - vooruitblik 2021
Het advies van Sander de Haas heeft de basis gevormd voor het actualiseren van het
projectplan voor deze tweede meerjarige fase van het Maasaïproject. Niet alleen voor wat
betreft inhoud en volgorde van de verschillende deelprojecten. Met name ook dat er meer
tijd wordt ingeruimd voor het goed doorspreken van toekomstig beheer en onderhoud van
de te realiseren voorzieningen. 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 voor onder meer 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 energiezuinige kooktoestellen aan te schaffen.

Beide boma’s hebben inmiddels voedselrijke Moringa bomen
Belangrijke niet-materiële deelprojecten zijn het bespreken en opzetten van onderhouds- en
beheerssystemen voor de verschillende deelprojecten zoals de watervoorziening en de
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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.
Ook bij dit project wordt weer samengewerkt met Wilde Ganzen. De twee Maasaï boma’s
nemen zelf ca. 23% van de projectkosten voor hun rekening.

2.Yep Same
We wilden starten met een derde groep jongeren voor Yep Same. Maar door de
reisbeperkingen zijn alle activiteiten waarvoor gereisd moet worden uitgesteld naar 2021.
Tijdens het schrijven van dit jaarverslag - halverwege 2021 - weten we dat we ook dit
kalenderjaar de meeste activiteiten moeten worden verzet naar 2022.
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: Norbert
Mchomvu en Emmanuel Youze 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. Van de groep uit 2018
hebben 6 jongeren een lening gekregen €250,- . Van de terugbetalingen is een revolving
fund gevormd, daar is vanuit Yep Same in 2020 nog een bedrag bijgelegd en in 2020 hebben
5 jongeren een lening van € 150,- ontvangen. Tijdens de maandelijkse sessies wordt ook
bijgehouden hoe de terug betalingen verlopen.
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Bijeenkomsten via ZOOM
Vanaf juni 2020 is een deel van deze bijeenkomsten via Zoom gedaan, waardoor onze
Nederlandse trainers Anne Heleen Bijl, Gerard Vonk en Maria Jongsma ook rechtstreeks
contact met onze partners en de deelnemers konden hebben. Er is een online marketing
training gehouden. De ervaring is dat deze sessies steeds wel voor een aantal deelnemers
effectief was. Door praktische problemen zoals slechte verbinding en niet optimaal geluid
was het lastig om elkaar goed te verstaan en vlot te vertalen. Wel was positief effect dat
wederzijds de betrokkenheid ervaren werd. Dat betekent dat we op deze manier contact
blijven onderhouden zo lang we door corona niet naar Tanzania kunnen reizen.
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Rapportage van de voortgang en de situatie van de jongeren
In oktober 2020 is door de lokale projectleiders zijn 12 deelnemers bezocht en van hen is de
voortgang en de situatie in beeld gebracht en gerapporteerd. Ook is onderzocht wat de
behoefte is aan follow up bij deze deelnemers. Van de andere deelnemers hebben er 12
inmiddels hun bedrijf voortgezet buiten Same of ze volgen een verder opleiding. Eén van de
jongeren had een lening gekregen van de lokale overheid- heeft dit uitgegeven in een
nachtclub en is met de noorderzon vertrokken.
Soorten onderneming: verkoop van solar
lamps, vis, cd en telefoon accessoires, IT
services, website design, lesgeven in
ondernemerschap, kapsalon, taxi. 4 van de
12 hebben hun oorspronkelijke plannen
gewijzigd - door wijziging in de markt
situatie vanwege Covid, door
overstromingen, maar wel weer een
nieuwe zaak opgepakt.

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.
Allen geven ze aan graag in 2021 aan een refresher course te willen meedoen, herhaling van
de onderwerpen- boekhouden, marketing, berekenen van winst en verlies, keuze van een
locatie. Ook geven ze aan graag een maandelijkse follow up te willen en belang te hebben bij
online coaching.
Vooruitblik 2021 en verder
In 2021 zal de refresher course worden gegeven. En door corona zal er geen nieuwe groep
gestart kunnen worden. We streven naar het starten met een derde groep in voorjaar 2022.
Dan zullen twee van de jongeren een train- de 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.
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. Ook bij dit
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project wordt weer samengewerkt met
Wilde Ganzen.

3. Same Primary School
Gepland was om in oktober naar Same te
reizen met een team van mensen uit het
onderwijs onder leiding van Mary den
Daas van CBS De Wegwijzer uit Zuidbroek,
en Jur Lommerts, die eerder de leiding
had over het opknappen van een heel
aantal lokalen. Het onderwijs team was al
begonnen met de contacten met het
hoofd van de school om ook onderwijsinhoudelijk een goede uitwisseling voor te bereiden.
Maar wegens corona moest dit bezoek worden uitgesteld.
Vervolgens hoopten we in mei 2021 te kunnen gaan. Maar ook dit bleek niet mogelijk
vanwege corona. Nu is het vizier gericht op mei 2022. We hopen dan het geplande
werkbezoek kunnen laten doorgaan. De mensen hier in Nederland staan klaar, er is budget
beschikbaar en de contacten met de school blijven we aanhouden.

4. Publiciteit
Afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de activiteiten van Stipulae op het gebied
van de voedselzekerheid en watervoorziening. Tijdens de TV-uitzending van Wilde Ganzen
op 24 januari 2020 is er aan de hand van foto’s het een en ander verteld over het Maasaï
project.
Najaar 2020 werd Stipulae uitgenodigd om tijdens een webinar van Wilde Ganzen over
’Vergroenen in een veranderend klimaat’ aan te geven wat de ervaringen van Stipulae met
haar Maasaïproject waren. Sander de Haas van Samsam Water en Hans van Luijk hebben
beide tijdens dit webinar een presentatie gegeven., waarbij Sander de Haas de problematiek
in een bredere context neerzette.
Ongeveer tegelijkertijd verscheen er in de digitale nieuwsbrief van Wilde Ganzen een
interview met Hans van Luijk onder de titel van ‘Duurzame voedselzekerheid in tijden van
klimaatverandering’. Centrale stelling daarbij was dat projecten die zich richten op duurzame
voedsel- en waterzekerheid een vorm van cultuurverandering zijn die sociale en
economische processen in gang zet.
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In het Wilde Ganzen
magazine van december
2020 stond een interview
met de Tanzaniaanse
projectleider Norbert
Mchomvu. Hij vertelde
onder meer dat honderden
kilometers lopen met vee
niet meer hoeft. Meerdere
Maasaï willen volgens hem
de cultuuromslag maken
en liever op een vaste plek
wonen onder betere
leefomstandigheden.
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5. Incidentele activiteiten
Humanitaire hulp
Mei 2020 is een groot deel van het
Ruvugebied overstroomd. Als gevolg van
overvloedige regenval dreigde de dam bij
Nyumba ya Mungu te bezwijken. Daarom
werd de dam deels geopend waardoor een
groot gebied waaronder het gebied van de
twee boma’s overstroomde. Juist 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 onze
website werd een bericht over de
overstroming geplaatst met een oproep om
ook een bijdrage te leveren.

Brand in secondary school in Lembeni
In september 2020 was er heftige commotie in
Lembeni- een stadje vlabij Same waar een
middelbare school gevestigd is. De slaapzalen van de
jongens en meisjes zijn vrijwel volledig in de as
gelegd. Gelukkig zijn er geen kinderen bij
omgekomen.
Voor de herbouw van de meisjesslaapzaal moet nog
gezicht worden naar sponsoring. We gaan vanuit
Stipulae proberen hen te ondersteunen.
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6. Fondswerving
De Coronacrises had ook gevolgen voor de fondswerving. Zo was het heel lastig om nog
publieksevenementen te organiseren. Een poging om met leerlingen van een
scholengemeenschap een fondswervingsactie op te zetten strandde al snel vanwege Corona.
Voor Yep Same is het wel gelukt om de benodigde middelen voor een derde groep bijeen te
brengen.

7. Bestuur
Januari 2020 hebben wij afscheid genomen van Jan van der Meulen, een van de
grondleggers van de stichting Stipulae. Vanwege zijn gezondheid besloot Jan om met zijn
activiteiten voor Stipulae te stoppen. Jan was met name een enthousiaste netwerker in
binnen- en buitenland. Dat leverde veel nieuwe en waardevolle contacten op. Jan had ook
een heel netwerk in Tanzania opgebouwd. Mede daardoor hebben we samen met Jan een
aantal zinvolle werkbezoeken aan Tanzania kunnen brengen. Tijdens zijn laatste werkbezoek
heeft Jan op een mooie manier afscheid van zijn Tanzaniaanse partners en vrienden kunnen
nemen.
Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn inzet en vriendschap. Op een bij Jan passende wijze
hebben wij afscheid van hem genomen. Als vriend en ambassadeur van Stipulae hopen we
elkaar nog vaak te ontmoeten.
Het bestuur van de Stichting Stipulae bestond na januari 2020 uit:
- Voorzitter Hans van Luijk, tevens waarnemend penningmeester
-

Secretaris Maria Jongsma
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