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Vooraf 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Stipulae. Het jaar 2019 is een heel actief jaar 

geweest . Per project en activiteit worden kort de voortgang en de resultaten aangeven. 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 

De eerste fase van het project Wish of Mama Anna van twee MaasaÏboma’s in Noord Tanzania is in 
2019 bijna afgerond. Mama Anna , een 80-jarige leider van een Maasaïboma zag in dat de 
eeuwenoude levensstijl met rondtrekkende grote kuddes koeien en geiten niet langer houdbaar was. 
Zij wilde dat de Maasaï met kleinere kuddes bij huis bleven. Daardoor zouden de mannen bij hun 
gezinnen kunnen blijven. Ook konden de jongens dan voortaan naar school gaan en uitzicht op een 
ander beroep krijgen. Mama Anna – die helaas overleden is – wilde ook een verbetering van de 
water- en voedselvoorziening.  
Haar wens is overgenomen door haar boma en ook een naburige boma heeft zich daarbij 
aangesloten. Samen met vertegenwoordigers van beide boma’s  - Ruvu Bagamoyo en Ruvu Mkanyeni 
B  - en onze Tanzaniaanse samenwerkingspartner Mater Dei Africa zijn de ideeën van Mama Anna 
uitgewerkt in het meerjarenproject Wish of Mama Anna  ofwel Voedsel en watervoorziening voor 
Maasaï. Mr Norbert Mchomvu van Mater Dei Africa is daarbij de projectleider. 
 
Na diverse voorbereidende gesprekken is er in 2019 feitelijk gestart. En zijn er twee grote watertanks 

met een capaciteit van 30.000 liter gebouwd, in beide bomma’s één. 

      

De eerste watertank 

http://www.stipulae.org/
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Het water in de beide tanks is met name bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Door dit water te 

gebruiken hoeven de vrouwen niet dagelijks meer een eind te lopen om water te halen. Ze hebben 

daardoor meer tijd gekregen om andere werkzaamheden te doen zoals het bewerken van een akker 

dichtbij de rivier.  

  Vrouwen zijn 

blij dat ze nu water dicht bij huis hebben. 

Eind 2019 bleek dat er nog het nodige verbeterd kan worden aan de opvang van regenwater. Om nog 

meer regenwater op te vangen kunnen er nog nieuwe dakgoten aangesloten worden. Ook kan er  bij 

flinke buien nog meer water opgevangen worden door spatschermen bij de dakgoten te installeren 

zodat er minder water over de dakgoten heen spoelt.  

In 2019 zijn er 7 sets zonnepanelen aangelegd. Een enkele bewoner had al  een heel klein paneeltje 

maar dat leverde nauwelijks energie op .  

  

Oud zonnepaneeltje     Installatie van nieuw zonnepaneel 
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Door de installatie van de zonnepanelen is er ’s avonds verlichting en is het veiliger. Deze verlichting  

is met name zo belangrijk omdat  jongeren nu ’s avonds in hun hut kunnen studeren. De zonne-

energie wordt daarnaast ook gebruikt voor het opladen van mobiele telefoons.  

 

                    

                  Verlichting in de hut.  

Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook zonnepanelen te gebruiken voor het omheinen van de 

aan te leggen akkers voor veevoer. Voordat men kan beginnen met het inzaaien en beplanten van de 

akkers moet er een stevige omheining om de aan te leggen akkers komen om geiten en apen er 

buiten te houden. De bedoeling is dat er een levende omheining komt : bomen en struiken waar 

geen beest door – of overheen kan komen. Voor de periode dat die levende omheining nog aan het 

groeien is moet er een tijdelijke omheining komen die de beesten tegen houdt. Oorspronkelijk zou 

dat een tijdelijke elektrische omheining zijn met behulp  van zonnepanelen.  Zo’n omheining met 

behulp van stroom van zonnepanelen bleek echter uiteindelijk veel te kostbaar. Vandaar dat men nu 

eerst een tijdelijke traditionele omheining met houten palen en ijzerdraad gaat neerzetten. Zodra de 

natuurlijke omheining gereed is wordt die traditionele omheining weer elders gebruikt. De twee 

plekken waar de beide akkers zouden komen zijn ook  geregeld.         

Het project Wish of Mama Anna gaat weliswaar uit van twee boma’s maar het betreft ook een 

pilotproject. Van het begin af aan was er al belangstelling vanuit andere boma’s. Inmiddels zijn ook al 

andere  Maasaï elders hiermee bezig.  

Bij de voorbereiding van fase 2 van het project eind 2019 bleek er behoefte aan een korte terugblik 

en op basis daarvan aan een onafhankelijk advies over het vervolg van het project. Stipulae heeft  

Sander de Haas van SamsamWater/JustDiggit gevraagd om dat advies op te stellen. Sander is voor 

gesprekken en observaties een week naar het gebied geweest en heeft daarna een advies opgesteld. 

Dat advies is januari 2020 gepresenteerd.  

 

2. Yep Same  
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Yep Same is één van de projecten van Stipulae in het Same District in noord Tanzania.  Met het  

“Youth Empowerment and Entrepreneurship Program” willen we een bijdrage leveren aan de 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In samenwerking met Mater Dei Africa (een lokale NGO) en de 

lokale overheid zijn we in september 2018 gestart met een eerste groep jongeren uit Same District in 

Noord Tanzania. Het doel van ons project is: empowerment van werkloze jongeren, zodanig dat ze de 

kracht hebben om met hun eigen talenten aan de slag te gaan als ondernemer om zo zichzelf en hun 

naasten een toekomst te bieden. Dit doen we door het starten met een empowerment training en 

daarna ondernemerschapstraining en persoonlijke coaching en de ondersteuning met 

microkredieten. De uitvoering gebeurt voor het leeuwendeel door lokale mensen waar wij intensief 

contact mee onderhouden.   

Onze aanpak 
- Gedurende een half jaar begeleiden van een groep van 20-25 jongeren naar ondernemerschap; 

- Het empoweren van jongeren om hun passies en doelen te ontdekken. 

- Trainingen organiseren om ondernemingsvaardigheden te ontwikkelen of verbeteren. 

- De deelnemers wekelijks coachen om hen stap voor stap te helpen en opgedragen opdrachten te 

bespreken (als vervolg op de trainingen).  

- Begeleiding bij het aanvragen/besteden van een microkrediet. 

- Na 3 maanden van training en coaching, naar behoefte monitoren met verdere processen bij het 

opstarten.  

- Een aantal van de deelnemers opleiden tot coaches voor een duurzaam verloop van het project.  

- Inrichten van een jongerentrainingscentrum in Same, waar ze terecht kunnen voor vragen en om 

elkaar te steunen 

 

De resultaten tot nu toe 

De deelnemers van de groepen die in 2018 en 2019 hebben deelgenomen zijn heel dankbaar voor de 

kansen die ze mede dank zij dit project hebben gekregen. Een aantal portretten met korte 

omschrijving van de deelnemers staan op de website om een beeld  te geven van de impact die ons 

programma heeft.   

In 2018 zijn we met 19 deelnemers begonnen, deze hebben allen de eerste trainingsweek afgerond, 

maar de periode tussen de eerste trainingsweek en de beide andere trainingen bleek te lang te zijn. 6 

deelnemers hebben in deze periode afgehaakt. Van de rest van de groep hebben 6 keuzes gemaakt 

om elders aan de slag te gaan: een opleiding te volgen of elders te gaan ondernemen. 6 jongeren 

hebben een ondernemingsplan opgesteld en zijn gedurende de coaching actief aan de slag gegaan 

met hun ondernemerschap. Zij hebben elk een krediet ontvangen, door de Tanzaniaanse coaches 

wordt hun ontwikkeling gevolgd. Deelnemers zijn voor het grootste deel consequent met 

terugbetalingen. inmiddels is al meer dan de helft van het uitgeleende geld geretourneerd.  

Ook in 2019 is het weer gelukt om financiering te vinden om een groep jongeren te trainen, te 

begeleiden en een microkrediet te verstrekken zodat ze hun businessplan kunnen realiseren. Anne 

Heleen Bijl, en Gerard Vonk,  Nederlandse empowerment trainers hebben in juni de aftrap gegeven 

door de tweede groep jongeren in hun kracht te zetten en hun te ondersteunen bij het realiseren van 

hun dromen voor de toekomst. Daarna zijn ze begeleid door onze Tanzaniaanse coaches van Mater 

Dei Africa en die hebben ook gezorgd voor capabele trainers voor de twee trainingsweken over 

boekhouden en marketing. We zijn in juni 2019 met 20 deelnemers begonnen, de selectie is 

effectiever geweest en de tussenperiode tussen de trainingsweken veel korter, en dat had een zeer 

positief effect op de deelname : er is in totaal maar 1 uitvaller en de andere deelnemers hebben tot 
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het eind zeer actief deelgenomen. Daarnaast heeft deze groep een ViCoBa (Village Community Bank) 

gevormd, waarin deelnemers geld storten, elkaar ondersteunen en bv ook aanspraak kunnen maken 

op faciliteiten zoals ziektekostenverzekering en lening van de overheid. Onze Tanzaniaanse partners 

ondersteunen de deelnemers daarbij. De belangstellenden uit de groep van 2018 kunnen zich daarbij 

ook aansluiten. Deze groepsvorming is nodig om tzt een krediet van de locale overheid te kunnen 

krijgen. Dit is nu nog een lange procedure en ter ondersteuning zal begin 2021 ook aan de 

deelnemers met een valide ondernemersplan een microkrediet vanuit ons project verstrekt worden. 

Vooruitblik naar 2020 en verder 

De eerste twee jaren zijn heel succesvol verlopen. We zijn in gesprek met Wilde Ganzen voor over 

het opnemen van ons project in hun programma's die zij steunen. Bij de andere projecten van 

Stipulae hebben we heel positieve ervaringen met de samenwerking met Wilde Ganzen. Dit heeft 

meteen een impuls gegeven aan de verduurzaming van onze aanpak: het overdragen van expertise 

en het betrekken van de lokale overheid voor de financiering van de microkredieten. 

 

3. Samenwerking met Academics for Development (AFD) 

Najaar 2018 zijn wij gevraagd om ons Maasaïproject in te zetten voor Academics for Development . 
AFD is een internationale non-profit studentenorganisatie die studenten de gelegenheid biedt om 
hun kennis in te zetten en daarmee sociaal impact te hebben voor lokale gemeenschappen en 
bedrijven in ontwikkelingslanden. Op een projectmatige wijze werken studenten in een 
interdisciplinair team aan duurzame oplossingen voor een specifiek probleem. De studenten gaan na 
een voorbereidingsfase waarin mogelijke oplossingen op een rij zijn gezet gedurende de zomer naar 
het betreffende gebied om daar hun oplossingen te implementeren.  
In 2019 hebben wij verschillende gesprekken met eerst het bestuur en daarna met de betreffende 
teamleden gevoerd over mogelijke inzet van AFD bij het project Wish of mama Anna. Zo leek het ons 
belangrijk om na te gaan welke oplossingen andere semi-nomaden in Afrika hanteren bij hun 
overgang naar een andere levensstijl op een vaste woonplek. Of om na te gaan welke andere 
mogelijkheden er waren voor het vervolg van het Maasaïproject  van beide boma’s. Tijdens zijn 
werkbezoek aan Nederland najaar 2019 heeft ook projectleider Norbert Mchomvu van Mater Dei 
Africa met hen  verschillende mogelijkheden besproken.  
Mei 2020 heeft het team een eindrapport gepresenteerd met daarin enkele mogelijkheden voor het 
implementeren van maatregelen zoals het opzetten van kleine bedrijfjes – naaiateliers – voor het 
verwerven van inkomen voor vrouwen.    

 

4. Werkbezoek aan Tanzania in oktober 2019 

In oktober hebben Jan van der Meulen en Maria Jongsma Tanzania bezocht om de voortgang van de 

verschillende projecten te monitoren. Een zeer vruchtbare week! 

Werkbezoek met Maasai naar koeienveredelingsbedrijf We begonnen met een trip naar Hale 

(richting Tanga)  samen met Norbert Mchomvu, Rv Kiseveni en Kimbe, de 2 vertegenwoordigers van 

de beide Maasai Boma's. Daar hebben we de koeienfarm/veredelingsbedrijf  bezocht van de Friese 

boer die al 40 jaar ervaring heeft met het kruisen van lokale koeien met Fries stamboekvee. We 

worden gastvrij onthaald door de Tanzaniaanse manager, die ons heel trots het bedrijf laat zien. De 

beide Maasai zijn diep onder de indruk: over de hele opzet, maar vooral over het aantal liters melk 

per koe per dag. Een inspirerend bezoek voor het project de wens van mama Anna. Bovendien zijn 

we in de gelegenheid om goed door te spreken wat de wensen zijn en hoe we de vervolgstappen 
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zullen aanpakken: eerst een expert sturen om samen met de mensen uit de boma's de plannen uit te 

werken.  

Same Primary School- Trots laten de directeur en de coördinator van de school ons alle 

verbeteringen zien. We kunnen met eigen ogen constateren dat alle lokalen goed gebruikt en goed 

schoongehouden worden, Dat de wc's niet meer stinken, het lesmateriaal gebruikt wordt. En we 

houden een evaluatiesessie met de betrokken leerkrachten. Dat levert meteen weer volop nieuwe 

ideeën op voor verdere verbetering, zowel technisch als didactische uitwisseling. 

Yep Same - In het gebouw van Mater Dei Africa hebben we een mooie bijeenkomst met de 

deelnemers van 2019 en 2018 gehad over samenwerking. De groep van 2019 had al een Vicoba 

(village community bank) opgericht en de deelnemers van 2018 mogen zich aansluiten. Vervolgens 

hebben we met de trotse jongeren een ronde gemaakt door Same om hun bedrijven te zien en van 

henzelf te horen wat Yep Same hen gebracht heeft. Die ervaringen zijn op de website terug te vinden 

Biogas bij middelbare scholen. We bezoeken 2 van de drie middelbare scholen en adviseren hen 

over het verbeteren van het gebruik van de installaties. In Moipo werkt het nog niet, in Lembeni wel, 

maar kan het nog verbeterd worden. 

Afscheidsfeest voor Jan van der Meulen - En last but not least: we sluiten het werkbezoek af met 

een afscheidsparty voor Jan: Vanwege de gezondheid zal dit zijn laatste bezoek aan Same zijn. 

Ontroerende avond met veel toespraken en cadeaus, de mensen willen niet geloven dat het een echt 

afscheid is en zijn zichtbaar heel dankbaar voor alles wat Jan voor hen heeft betekend. 

 

5. Werkbezoek van Norbert Mchomvu aan Nederland 

Al een aantal jaren kom Norbert Mchomvu in november naar Nederland om in Tilburg e.o. op de 

ROC's lessen te verzorgen over HIV/AIDS en over het leven van jongeren in Tanzania. Wij hebben 

hem in het noorden des lands ook een week mogen ontvangen. In deze week hebben we enkele 

boerenbedrijven bezocht.  Norbert heeft daarnaast op zowel middelbare scholen als op een lagere 

school een aantal lessen verzorgd over het leven van jongeren in Tanzania. Dat leverde hele mooie 

gesprekken op en... een vervolg: een aantal leerkrachten van de basisschool de Wegwijzer in 

Zuidbroek gaat zich voorbereiden voor een bezoek aan Same voor de uitwisseling met Same Primary 

School. Daarnaast is door Norbert Mchomvu een inleiding gehouden in de PKN in Haren over onze 

projecten. En er zijn donoren bezocht o.a. een afspraak met vertegenwoordigers van Wilde Ganzen, 

zodat zij rechtstreeks vanuit Tanzania konden horen hoe goed het geld dat ze gedoneerd hebben 

terecht is gekomen. 

 

6. Incidentele activiteiten 

Samenwerking met Nassau College in Assen 
 
Stipulae heeft op verzoek van docenten van de talentrichting Ontwikkelen en Ontwerpen van het 
Nassau College in Assen een power point presentatie gegeven over haar projecten in Tanzania.  Doel 
daarvan was om deze leerlingen te stimuleren die met behulp van 3D-printen of lasersnijden een 
duurzaam product te maken. Leerlingen van de talentrichting Economie en Ondernemen waren 
daarbij ook aanwezig. Deze leerlingen moesten eerst hun eigen ondernemingsplan opstellen en dat 
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vervolgens ook realiseren.  Tijdens een grote Art-manifestatie van het Nassau College werden deze 
produkten verkocht. Een deel van de opbrengst was bestemd voor Stipulae . 
Dit bijzondere project kreeg landelijke belangstelling. Tijdens het landelijke congres van het trok de 
aandacht van het NUFFIC, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs, 
werden beide projecten door leerlingen gepresenteerd.    
 
Fondswerving 
 
Tijdens de projectperiodes zijn er fondsen geworven voor  de twee grote projecten. Ook 
organiseerden verschillende kerkgemeenschappen collectes. Bij het project Wish of Mama Anna is er 
bij de fondswerving nauw samengewerkt met Wilde Ganzen. Een bijzondere fondswervingsactie 
willen we nog even extra belichten.  
Mw. Botman – beleidsmedewerker klimaat& duurzaamheid bij de gemeente Wageningen – nam 
vanwege haar pensionering afscheid van haar werk.  Zij vroeg aan haar collega’s en relaties om als 
afscheidscadeau  een bijdrage te geven voor het Maasaïproject Wish of Mama Anna.  Daartoe had zij 
onder meer een grote poster met informatie over het project laten maken. Samen met bijdragen die 
zij voor haar verjaardag had gekregen schonk zij uiteindelijk een bedrag van € 1612 voor het project.    

 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Stipulae bestond in het jaar 2019 uit: 
- Voorzitter Hans van Luijk 

- Secretaris Maria Jongsma 

- Penningmeester Jan van der Meulen. 

 


