Project Tanzania

De wens van mama Anna
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Inleiding
Bij onze bezoeken aan een aantal Maasaï-woonplaatsen (boma’s genoemd) in Tanzania
kwam het onderwerp -de nabije toekomst- regelmatig ter sprake. Van meerdere kanten
ondervonden de mannen met hun rondtrekkende kuddes koeien weerstand van de
lokale bevolking. Er ontstond strijd over het spaarzaam beschikbare gras (uitblijven van
regen, erosie); en de aanplant van voedingsgewassen was niet voor de Maasaï bestemd.
Ook de overheid legde de vrijheid die de Maasaï zich van oudsher toe-eigenden
beperkingen op.
Mama Anna (overleden in 2016) was, als vrouw, bij hoge uitzondering de leider van een
boma en genoot veel aanzien. Zij zag in dat de eeuwenoude levensstijl niet houdbaar
was. Maar een veel kleinere kudde, aangepast aan het beschikbare gras in de eigen
omgeving, was een benauwend vooruitzicht. Immers: hoe meer koeien, hoe meer
aanzien, hoe meer invloed, hoe beter de bruidsschat. Zij wilde een andere levensstijl en
werd daar in gesteund door de schoolgaande kinderen: die zagen in dat een andere
leven dan bij de koeien ook goed mogelijk was, ook aanzien opleverde en zeker ook een
aantrekkelijk bestaan kon bieden.
Met twee andere boma’s die Anna’s opvattingen deelden werden gesprekken gevoerd
over een veranderende manier van bestaan. In samenwerking met onze Tanzaniaanse
zusterorganisatie Mater Dei Africa (MDA) is het idee van verandering uitgewerkt en
besproken met de boma-leiders.
Stipulae zoekt in Nederland naar de middelen om het technisch en financieel haalbaar te
maken en MDA zoekt in Tanzania naar die mogelijkheden. Daarnaast begeleidt MDA de
Maasaï in het proces naar beslissingen en uitvoering.
De Stichting Stipulae is opgericht in 2011 en helpt organisaties, boerengroepen en

individuen in Tanzania om hun voedselzekerheid te vergroten en om hun activiteiten op
het gebied van landbouw en omgang met het milieu en de natuur te verduurzamen.
“The mission of Mater Dei Africa (MDA) is to transform the lives of the poor,
including elderly people and vulnerable children, by providing integrated family care
and community based services to enable them to become self reliant and productive
members of society, both economically and socially”. Zie www.materdeiafrica.org
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Doelstelling Project
Aanschaf en aanleg van biogas, zonnepanelen, voedingsgewassen en
watervoorziening op de Maasaï-vlakte
Plaats: in eerste instantie twee Maasaï-boma’s in Ruvu Bagamoyo (wijlen Mama Anna)
en Ruvu Mkanyeni B Villages. Same District, Kilimanjaro Region.
Voorbereidingsfase: 2017
Uitvoeringsfase 1: 2018-2021
Initiator: Mater Dei Africa, Same, NO-Tanzania
Projectleider Tanzania: Mater Dei Africa Foundation
Projectleider Nederland: Stichting Stipulae

Projectomschrijving
Door overbegrazing en geringe regenval is er een kaal landschap ontstaan waar het vee
van de Maasaï nauwelijks nog iets te grazen heeft. En de overheid dwingt de Maasaï weg
te blijven van gebieden die door anderen worden bewoond. Het wordt een opgave om
een andere wijze van bestaan te vinden, ook omdat dat een grote psycho-sociale
inspanning vergt. Dit project beoogt een andere levensstijl mogelijk te maken, door
1. de aanleg van plantages met voedzame lokale gewassen voor mens en dier
2. het opvangen van regenwater in te bouwen watertanks
3. de aanschaf van Boran stieren voor het fokken van vleeskoeien.
4. de constructie van een biogasinstallatie voor elke boma
5. de installatie van zonnepanelen ten behoeve van verlichting en tijdelijke

omheining
Deze maatregelen maken het mogelijk met een kleinere kudde dicht bij huis te blijven.
Mannen en kinderen zijn niet wekenlang gescheiden van vrouw en gezin. Alle kinderen
kunnen naar school. Per boma is het haalbaar per jaar 40 kalveren te verkrijgen, die op
contractbasis worden geleverd aan een commerciële slachterij: inkomen dus. De
leefomstandigheden (onderwijs, voedselzekerheid, ontwikkelingsmogelijkheden) zullen
verbeteren.
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Nadere uitwerking
(1)

Voor de plantages:
1a: een omheining van natuurlijke begroeiing voor voedingsgewassen;
1b. een duurzame omheining voor het vee door de bestaande takkenwal in te
zaaien en daardoor te versterken met stekelige en doornige gewassen;
1c. watervoorziening voor mensen, vee en plantenteelt;
1d. aanleg en onderhoud van beplanting en kweken van gewassen voor zowel
veevoeder als voor humane voeding, aan te leggen volgens
agroforestry-principes en binnen de aangelegde, duurzaam groene omheining.

(2) Opvang regenwater.
Er is te weinig regenval om, zonder voorzieningen, in de waterbehoefte voor mens en
dieren en plantenteelt te voorzien. De Maasaï-hutten kennen geen constructie waar
dakgoten aan kunnen worden bevestigd. De volgende oplossingen worden onderzocht
op praktische uitvoerbaarheid en kosten:
2a: een flink waterdicht oppervlak in de vorm van rots- of kleibodem of eventueel
zeildoek of golfplaten met een afvoer naar een waterreservoir; zie ook
www.degevulde waterkruik.org
2b: het graven van greppels in de bodem langs de contourlijnen voor het
vasthouden van regenwater volgens de methode van Justdiggit en Samsamwater.
Zie ook www.degevuldewaterkruik.nl)
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(3). Cross-bred koeien.
Door aanschaf of ruil dienen per boma 2 Boran stieren te worden verkregen. Hiermee
zijn op jaarbasis plm. 60 vleeskalveren te verkrijgen. Het bevorderen van
melkproducten is, gezien de leefomstandigheden van de Maasaï, op kortere termijn geen
haalbare kaart vanwege het (nu nog) ontbreken van de daarvoor noodzakelijke hygiëne.
(4) Beplanting en Plantenteelt.
Zowel voor mens als vee dient er veel Moringa stenopetala gezaaid te worden volgens de
methode van direct seeding. Daarnaast is het wenselijk om naast maïs ook sorghum,
parelgierst en een aantal lokale wilde eetbare soorten te planten, waaronder ook de
baobab. Dit kan prima op advies van en in samenwerking met de nabijgelegen Moipo
Secondary School, waar iets dergelijks al met hulp van Stipulae gerealiseerd is en waar
Maasaï-jongeren aan hebben meegewerkt.

Productie en vermarkting
Wanneer koeien minder inspanningen hoeven te verrichten om aan voedsel te komen
en ook veel beter voedsel krijgen (oa Moringa s.) is het mogelijk, door te fokken met de
beste koeien uit de kudde, vleeskalveren van te verkrijgen die een goede prijs op de
markt maken. Daarnaast kan het beschikbaar zijn van goede vleeskoeien bijdragen aan
een gezond voedselpakket, en inkomsten genereren voor vleesverkopers. Voorbeeld:
Watoto Foundation in Makumira.
Beplanting en Plantenteelt.
Bij een flinke aanplant van Moringa s. dient overwogen te worden om de vruchten
(zaden) te gebruiken voor waterzuivering (water voor menselijke consumptie), nieuwe
aanplant en verkoopbare ‘nootjes’.
Ook kunnen de vruchten geperst worden, waardoor een gezonde olie wordt gewonnen,
te gebruiken voor maaltijden en voor alle andere toepassingen van olie, zoals zeep en
shampoo.
De bladeren kunnen vers worden gegeten door mens en dier. Ook kunnen de bladeren
worden gedroogd en tot poeder worden gestampt om zo voor langere tijd te kunnen
worden bewaard.
En last but not least: met een paar zaden kan grond- en bewaard regenwater gezuiverd
worden tot drinkwater: een kwestie van schudden en een paar uur geduld. Dat heeft
Stipulae op enkele scholen en in een boma al gedemonstreerd.

Proces
Het is van groot belang dat de beoogde verandering van leefstijl in de beide boma’s
zorgvuldig verloopt, omdat het gebeuren in Maasaï-kringen de “talk of the savanne” zal
worden. Anderen moeten zien dat een dergelijke aangepaste leefwijze mogelijk is, met
behoud van de culturele waarden van de Maasaï. En dat aan de positie van vrouwen en
kinderen meer recht wordt gedaan.
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Resultaten
*In 2020/2021 grazen in twee boma’s in Noordoost Tanzania de koeien in de natte
seizoenen vlak bij huis, in de droge tijd gaan ze “op stal” in de boma; ze worden dan
gevoerd door ter plaatse beschikbare voedingsgewassen.
*Er is door de aanwezigheid van goede vleeskoeien een economische ontwikkeling in
gang gezet
*De Maasaï eten een aantal zelf geplante voedingsgewassen, waaronder Moringa.
*Er is voldoende drinkwater voor mens en vee.
*Bijna alle kinderen gaan naar de lagere en middelbare school.
* Er wordt niet langer op brandhout in de hutten gekookt maar op biogas
* Nu al is er flinke belangstelling vanuit andere boma’s voor deze vernieuwende aanpak:
met argusogen worden de besprekingen en eerste aanzetten gevolgd en van
commentaar voorzien. Het is van groot belang dat de eerste resultaten van de
investeringen positief zullen zijn, opdat rainwater harvesting en aanplant van gewassen
dicht bij huis én het fokken van vleeskoeien haalbare stappen zullen blijken te zijn.
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Begroting
Het project verloopt in twee fasen : fase 1 betreft de jaren 2018- 2019
en fase 2 de periode 2020-2021
Begroting fase 1
Uitgaven fase 1 :
1. Aanschaf en installatie zonnepanelen en omheiningen

€ 8.335

2. Watervoorzieningen

12.500

3. Projectleider

2.750,-

4. Capacity building

2.500

5. Overhead

750

6. Accountants

4.000

7. Onvoorzien

1.341
------------

Totaal

€ 32.176

Inkomsten fase 1
1. Publieksacties algemeen

€ 6.234,-

2. Global goals Aa en Hunze en Haren
3. Stichtingen/fondsen

950,6.300,-

4. Crowdfunding

800,-

5. Mater Dei Africa

4.000,-

6. Publieksactie sportvereniging

3.000,-

7. Rotary USA/Tanzania

1.500,----------Subtotaal

8. Wilde Ganzen

22.784,9.392,-------------+

Totaal

€ 32.176,-
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PROJECT AREA

Key: Project areas:

(Ruvu Bagamoyo and Ruvu Mkanyeni B)

Maart 2018 www.stipulae.org
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