Stichting Sengerema
Jaarplan 2018

Introductie
Stichting Sengerema is geruime tijd actief in Tanzania. In de afgelopen negen jaar hebben we,
mede dankzij onze donors en onze partners in Nederland en Tanzania, het Young
Entrepreneurship Development Program (YEP) ontwikkeld en uitgewerkt.
De doelstelling van Stichting Sengerema is om, met behulp van het YEP, kansarme jongeren in
staat te stellen om met het uitoefenen van een eigen bedrijf zichzelf en hun naasten te voorzien
van een duurzaam inkomen. Hierdoor verbeteren de levensomstandigheden van het gezin en
neemt de kans op goede educatie voor de jonge gezinsleden toe.
De kern van het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Stichting Sengerema is meerdere (5-7) jaren actief in een zelfde gebied;
Jaarlijks wordt een jaargroep met 60-70 aspirant ondernemers gestart, waarvan na een
jaar van training en selectie er ca. 25 uiteindelijk worden opgestart als ondernemer. De
ontvangen startkapitalen worden verstrekt als een lening, waarvan de terugbetalingen via
onze NGO YEP-Tanzania opnieuw worden geïnvesteerd in het programma.
2. Bij de training van nieuwe groepen worden eerder getrainde en gestarte ondernemers
ingezet, de Young Entrepreneurship Program trainers (YEP-trainers). Het team YEP-trainers
bestaat inmiddels uit 14 personen. Tevens zijn twee YEP-trainers gepromoveerd tot
assistent-programmamanagers, die plaatselijk hand- en spandiensten aan het Nederlandse
programmamanagement verlenen;
3. De nieuw opgestarte ondernemers worden gedurende minimaal anderhalf jaar gevolgd en
gecoacht om de kans op faillissement te reduceren.
Het coachen en monitoren gebeurt in principe door de YEP-trainers, die als rolmodel
fungeren en dezelfde taal spreken. Halfjaarlijks worden de jaargroepen bezocht door één
of meerdere bestuursleden. Tijdens deze 4-5 daagse bezoeken evalueren we de coaching
en monitoring resultaten en worden samen met de trainers individuele actieplannen om
verbeteringen te realiseren besproken.
4. Stichting Sengerema heeft een standaard set training- en implementatietools ontwikkeld,
die gedurende de afgelopen jaren is doorontwikkeld en voortdurend aan verbetering
onderhevig is.
5. Op iedere locatie wordt na een aantal jaren een lokale Community Based Organization
(CBO) opgericht, die als doelstelling heeft om alle jaargroepen ook na het einde van het
programma te begeleiden om kennis en ervaringen te delen en in de toekomst (na de 5-7
jaar) zorg te dragen voor het trainen en opstarten van nieuwe ondernemers op kleinere
schaal. Het bestuur van de CBO bestaat in eerste instantie uit één lid van het lokaal
management team, één YEP-trainer of -programmamanager en zo mogelijk een sterke
lokale ondernemer.
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Samenwerking met de Tanzaniaanse overheid
Stichting Sengerema zoekt al sinds enig jaren de samenwerking met de Tanzaniaanse overheid,
hetgeen bij diverse programma’s al heeft geresulteerd in het leveren van een bijdrage aan de
programma’s door de lokale overheid. Veelal gebeurt dit in natura door het leveren van mensen
(local MT) en faciliteiten (trainingsruimte, computers, internet e.d.). Dit heeft voor Stichting
Sengerema een aanzienlijke kostenbesparing opgeleverd.

Sinds 2016 mogen door Stichting Sengerema/YEP Tanzania opgeleide ondernemers gebruik
maken van door het National Youth Fund verstrekte startersleningen. Bij projecten waar deze
leningen worden toegewezen zal Stichting Sengerema de opleidingstrajecten en de nazorg blijven
behartigen en waar nodig aanvullende startkapitalen verstrekken. Voor een aantal projecten
waaronder Misungwi zijn de startkapitalen reeds uitbetaald respectievelijk toegezegd.
De administratie van de leningen wordt behartigd door SACCO’s (Saving and Credit Cooperative
Organisations). In 2018 moet blijken of deze SACCO’s afdoende functioneren.
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Resultaten en uitdagingen op de verschillende locaties
In de afgelopen negen jaar hebben we gewerkt in Sengerema (negen jaar jaar), Meatu (twee jaar),
Rombo-Tarakea/Mkuu (drie jaar)en Misungwi (twee jaar). In Sengerema en Meatu zijn we niet
meer actief, hoewel we nog steeds wel goede contacten onderhouden met de daar opgestarte
ondernemers. In 2017 zijn nieuwe projecten opgestart in Dodoma/Iringa en in Arusha.
Sengerema
Het programma in Sengerema is afgesloten. Dit betekent dat Stichting Sengerema geen nieuwe
opstarters meer financiert van of in samenwerking met de CBO Sengerema Young Entrepreneurs.
Wel blijven we contacten onderhouden met de ruim 50 YEP-ondernemers, die dagelijks bezig zijn
met het verdienen van inkomen voor zichzelf en hun familie. Dit gebeurt voornamelijk via de YEPtrainers die uit Sengerema afkomstig zijn.
De contacten met de lokale organisatie “E-Labs” hebben helaas geen vervolg gekregen. Tezamen
met E-labs wilden wij de capaciteiten van onze trainers en onze trainingsaanpak verbeteren.

Tarakea/Mkuu (provincie Rombo)
In Tarakea/Mkuu draaien momenteel twee jaargroepen, in samenwerking met het lokale
districtsbestuur (‘government’). De uiteindelijke projectverantwoordelijkheid ligt bij Stichting
Sengerema, maar de lokale aansturing wordt in de eerste drie jaar uitgevoerd door leden van de
government. Hierbij zijn betrokken Glory Makuru, community development officer uit Tarakea, en
Gilbert Manyaga, youth sport officer uit Mkuu.
Voor wat betreft de eerste jaargroep in Tarakea/Mkuu is de situatie vrijwel ongewijzigd. Een groot
deel van de ondernemers is nog in bedrijf, maar ze hebben het zwaar door de economische
omstandigheden in Tarakea/Mkuu, alsmede te weinig diversiteit.
De tweede jaargroep bestaat deels uit door de Government en deels uit door SF geselecteerde
kandidaten. Helaas bleek er bij de door de Government geselecteerde kandidaten een verkeerd
verwachtingspatroon te bestaan en deze kandidaten hebben het programma vrijwel allemaal
verlaten. De “SF-groep” heeft het programma wel volledig doorlopen en deze groep verwachten
wij begin 2018 geheel te kunnen opstarten.
Tevens is gebleken dat nu de overheid een deel van de financiering van de leningen voor zijn
rekening neemt, dit vaak leidt tot vertragingen in het programma. In 2018 zal getracht worden om
de communicatie met de overheid op dit punt te verbeteren.
Voorts staat voor 2018 de Promotie/selectie alsmede de Basic Training van Jaargroep 3 op de
planning.
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Misungwi
In Misungwi zijn de leningen aan de ondernemers van Jaargroep 1 verstrekt, deels door het
National Youth Fund (40%) en deels door Stichting Sengerema (60%) In 2017 is Jaargroep 2
opgestart, die de Basic Training hebben doorlopen. In 2018 zal deze jaargroep de rest van het
programma doorlopen en bij gebleken geschiktheid worden opgestart.
Aangezien de startkapitalen deels verstrekt zijn vanuit het National Youth Fund en deels door
Stichting Sengerema, is de administratie in handen gegeven van SACCO’s (Saving and Credit
Cooperative Organisations). In 2018 zal moeten blijken of de administratie door deze SACCO’s naar
wens verloopt.

Arusha
Trias heeft in Arusha een project, waarbij ze bij de TCC Arusha (KvK Arusha) aangesloten
ondernemers ondersteunen. Zij komen echter niet toe aan de “onderkant van de markt”, dat wil
zeggen de kleine ondernemers. In 2017 is een project van start gegaan, waarbij Trias en Stichting
Sengerema gezamenlijk aan reeds bestaande kleine ondernemers een aanvullende opleiding
geven en een aanvullend kapitaal om de onderneming te versterken.
In 2018 worden de in 2017 opgeleide ondernemers gecoached en zal een nieuwe jaargroep van
start gaan.
Dodoma/Iringa
In Dodoma is een pilot gedraaid in samenwerking met Don Bosco. Dit is een Belgisch/Nederlandse
organisatie die in Tanzania in een viertal steden, waaronder Dodoma, vocational training centers
(ambachtsscholen) heeft, waar kansarme jongeren opgeleid worden tot bv. loodgieter, lasser,
timmerman etc. Hoewel de samenwerking zeer prettig is verlopen, blijken er bij Don Bosco toch
te weinig mensen en middelen aanwezig om dit project te ondersteunen. Desalniettemin worden
de jongeren die de pilot hebben gedraaid vanuit Stichting Sengerema verder begeleid en zoeken
wij naar andere mogelijkheden om toch een nieuwe jaargroep op te starten.
In Iringa lijkt het draagvlak door de actieve inbreng en ondersteuning van Action Ministry beter,
reden waarom wij dit project in 2018 samen met dat van Dodoma zullen ondersteunen als er
voldoende menskracht en kapitaal beschikbaar is.
Nieuw Project: Same
In samenwerking met YEP-Afrika (YEP staat bij deze Nederlandse organisatie voor Youth
EmPowerment) wordt in 2018 een groep jongeren geselecteerd, die eerst het Empowerment
programma doorlopen. De jongeren die het in zich hebben om ondernemer te worden, zullen
vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om aan het Young Entrepreneurs Programma deel te
nemen.
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Jaarplan 2018
Het blijft onderdeel van onze aanpak om te kiezen voor de gebieden in Tanzania waar de
government ook een bijdrage wil leveren. Dit kan in natura of financieel. Ondersteuning van de
government is een belangrijke bijdrage aan het slagen van het programma.
Daarnaast zijn wij steeds op zoek naar samenwerkingspartners, die onze werkwijze onderschrijven
maar waar wij zelf ook van kunnen leren.
Naast het opstarten van nieuwe programma’s, is het onderhouden van lopende jaargroepen ook
een groot onderdeel van onze activiteiten in de komende jaren.

Activiteiten in 2018:
2018

Leading partner

Year
group

Sengerema

SYE

YG-1 .. 6

Rombo

CYB

YG-1

#
#
# startups
students
coaching

YG-2
YG-3
Misungwi

SF

Arusha

Trias

Dodoma /iringa

Same

YDF/SF
Council /
Act.Min.
YEP-Afrika

7-Coaching

7-Coaching

7-Coaching

5-Loans

6-Startup

7-Coaching

7-Coaching

1-Promo

2-Basic Tr

7-Coaching

7-Coaching

7-Coaching

7-Coaching

3-PA1/9DWS

4-INT/PA-2

5-LA/Loans

6-Startup

6-Start-up

7-Coaching

7-Coaching

7-Coaching

25
25

60

YG-1

25

20
12

Q4

7-Coaching

32
60

Q3

20

7-Coaching

60

YG-1
YG-2

Q2

7-Coaching

20

YG-1
YG-2

Q1

30

1-Promo

30

5-Loans/7-C

7-Coaching

7-Coaching

2-Dedicated training***

7-Coaching

7-Coaching

7-Coaching

YG-2

30

1-Promo

2-Basic Tr

3-9DWS

YG-1

30

1-Promo

2-Basic Tr

3/4/5

1-Promo = Promotion/selection
2-Basic Tr = Basic Training
3-PA1/9DWS =Practical Assigment1 en 9day workshop "How to start your business"
4-INT/PA = Internship and Practical Assignment 2
5-LA/Loans = Loan/Businessplan approval and Startup capital
6-Start-up= Startup Coordination
7-Coaching = Coaching and monitoring *** Special training

Opgeschoven activiteiten uit 2017
In Q1 en Q2 zijn bij sommige programma’s activiteiten opgenomen die ook al voorkwamen in het
Jaarplan 2017. Deze activiteiten zijn doorgeschoven óf omdat er onvoldoende middelen
beschikbaar waren, óf omdat het programma om andere redenen vertraging heeft opgelopen. De
vergelijkende cijfers tussen begroot en gerealiseerd worden in de Jaarrekening 2017
gespecificeerd.
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Begroting 2018
2018
Roll-out schedule 2018
Leading partner

Year group

Sengerema

SYE

YG-1 .. 6

Rombo

CYB

# students

#
# coaching
startups

30

YG-1
YG-2
YG-3

20

SF

YG-1
YG-2

1.000

600

600

3.200

600

600

15.200

1.250

10.000

11.250

2.000

2.000

8.000

25

25

20

Same

YDF/SF

YG-1

Council / Act.Min.

YG-2

30

12

YEP-Afrika

YG-1

30

30

Totaal projecten

Organisatiekstn NL
Kosten YEP NGO
Fondsenwervingskosten
Totaal

240

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

3.500

18.750

1.500

36.250

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

10.000

2.000

2.000

2.000

16.000

8.000

8.000

8.000

24.000

1.500

1.500

1.500

1.500

6.000

3.750

750

500

750

5.750

350

7.500

10.000

17.850

-

program management

102

157

2.000

12.500

-

program management

Dodoma / Iringa

1.000

1.500

-

25
60

250

1.000

program management

Trias

250

2018

12.500

32
60

250

Q4

20

60

YG-1

Q3

20

2.000

YG-2

Arusha

Q2
250

program management

Misungwi

Q1

10.000

12.500

22.500

500

500

-

500

500

2.000

47.000

24.350

56.450

53.200

€ 181.000
3.500
2.500
8.750

€ 195.750

Indien onvoldoende fondsen beschikbaar zijn, kan ervoor worden gekozen om minder jaargroepen
op te starten, een jaargroep met minder jongeren op te starten, of om delen van het project later
uit te voeren.
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Bijlage 1 : Activiteiten opstarten / trainen van een jaargroep
Het programma van een jaargroep bestaat uit de volgende onderdelen:
Promotie- & inrichting
Promotie
Dit is de eerste stap in het programma. De belangrijkste doelstelling is ,om breed de start van
het programma, of het opstarten van een nieuwe jaargroep aan te kondigen. Dit gebeurt op
lokale wijze door de zogenaamde “local leaders” te informeren gedurende bijeenkomsten en
om vervolgens met geluidwagens door de streek te rijden en door op scholen en in kerken
informatie aan te bieden. Deze informatie beschrijft in het kort het programma en vermeldt de
aanmeldings- en selectieprocedure.
Inrichting
Gedurende de opeenvolgende jaren willen we dat er een trainingsfaciliteit is, waar de aspirant
ondernemers zich kunnen verzamelen en waar de basistraining en de diverse workshops
worden gegeven. Deze ruimte wordt ingericht met 10 computers en een printer. Tevens wordt
het nodige meubilair aangeschaft. De kosten vallen in het eerste jaar maar worden aan de
eerste 4 jaar van het programma doorberekend.

1. Aanmelding en selectie aan de poort
De aspirant ondernemers moeten een “application form” invullen en laten ondertekenen door
de local leader uit hun buurt. Deze formulieren zijn beschikbaar op het trainingscentrum en bij
het community development bureau van het lokale bestuur. Op het formulier beschrijven ze
hun eigen profiel ( leeftijd , opleiding, ervaring, business idee etc.), hun familiesituatie en of zij
in hun omgeving iemand hebben die zich garant zou willen stellen.
Doelstelling is om zich tweemaal het aantal gewenste kandidaten te laten aanmelden, zodat we
tijdens de selectie interviews 50% van de aanmelders kunnen selecteren. Bij deze selectie
wordt bekeken of de kandidaat inderdaad tot doelgroep behoort (25 % mag buiten doelgroep
“underpriveleged” vallen, mits door deze aanvulling de gehele groep sterker wordt) en
daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan motivatie en familieachtergrond.
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2. Basic Training
Na de selectie starten alle aspirant ondernemers met de zogenaamde basic training. Deze
basisopleiding voor de kandidaten bestaat uit Engelse les (met name luister- en spreekvaardigheden), computervaardigheden (met name Word, Excel en het gebruik van Internet), “Basic
Business Knowledge” (rekenvaardigheden, basisbegrippen bedrijfsfinanciën en het ontwikkelen
van een eigen bedrijfsidee) en Aflateen (zie www.aflatoun.org). Het Aflateen-programma
inspireert de jongeren zichzelf sociaal en economisch te ontwikkelen en hun toekomst in eigen
handen te nemen, zodat ze in staat zijn doelbewuste veranderingen te realiseren in hun eigen
leven, maar ook in hun directe omgeving. Hiertoe leren zij essentiële sociale en economische
vaardigheden, waar ze de rest van hun leven baat bij hebben. Na de basistraining vindt er
wederom een selectieronde plaats en worden de kandidaten die het meest actief zijn en zij die
zichzelf het meest hebben ontwikkeld doorgelaten naar de 9 day workshop . De basisopleiding
wordt gegeven door lokale leraren en trainers.

3. 9-Day Workshop – ‘Hoe start ik een eigen onderneming’
Tijdens de 9-daagse workshop worden de geselecteerden verdeeld in groepen en begeleid door
Tanzaniaanse mentoren en Nederlandse vrijwilligers. De workshopcoördinatie, het geven van
de training en begeleiding van de lokale trainers is in handen van programmamanager van de
Stichting Sengerema. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers (o.a. door gastsprekers ,
business games, individuele- en groepsopdrachten) inzicht in onder meer de lokale “rules and
regulations”, hun vaste kosten en variabele kosten, kostprijzen van hun producten,
verplichtingen, inzicht concurrentie, inzicht in het belang van marktonderzoek, verschillende
typen klanten, het belang van promotie en onderscheidend zijn, mondeling presenteren en
financiële berekeningen. Tijdens de workshops zal iedere deelnemer zijn/haar eigen businessidee verder uitbouwen en leren om dat te presenteren in een zogenaamde ‘elevator pitch’.
Na de 9 day workshop vindt de laatste selectie plaats. Na deze selectie kunnen de overgebleven
deelnemers alleen nog maar afvallen indien ze zich niet aan de regels houden.

4. Internship (stage)
Vervolgens doen de jongeren een stage van twee maanden bij een bedrijf, om zoveel mogelijk
kennis te verkrijgen en ervaring op te doen met de activiteiten van de bedrijfseigenaar:
inkopen, transport regelen, verkopen, administratie, en kennismaken met het inspelen op de
vraag van de klanten, etc. Op basis van de opgedane kennis en ervaring, maken de kandidaten
hun business idee concreter en werken hun business plannen bij.
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Practical assignment (praktische opdracht)
Met door henzelf geformuleerde praktijkopdrachten gaan de kandidaat ondernemers twee
maal een maand aan de gang met het draaien van een minibedrijfje. Hiertoe wordt twee maal
een microkrediet verstrekt van ca. € 100,- per persoon. Tijdens de uitvoering wordt veel
ervaring opgedaan met geld verdienen, het terugbetalen van de lening, het administreren en
het tevreden stellen van de klanten en ontwikkelen de jongeren inzicht in kostprijs, type
klanten en vraag naar producten en diensten.

5. Afronden van het business plan en voorbereiding van de “loan approaval”
Na de doorlopen opleiding hebben de aspirant ondernemers inmiddels een goed inzicht in het
type bedrijf dat ze willen opstarten. In twee weken worden de uiteindelijke businessplannen
geschreven en worden de aspirant ondernemers voorbereid op de afrondende interviews.
Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de computers in de trainingsruimte. Het
uiteindelijke businessplan bestaat uit een beschrijvend deel, wat aandacht geeft aan o.a de
ondernemer zelf, zijn familie achtergrond, verschillende risico’s en locatiekeuze en uit een
financieel stuk waarin aandacht voor verwachte omzet, vaste en variabele kosten en het
benodigde/gewenste investeringsbedrag.

Loan Approval
Tijdens 4-5 dagen worden alle ondernemers geïnterviewd. Op basis van hun persoonlijke
vaardigheden en de kwaliteit van het business plan zelf, wordt er een start kapitaal toegekend
wat afhankelijk is van de kracht van de persoon en van het plan, maar dat normaal gesproken
in de range van 500- 1750 euro ligt.
Hierna vormen de ondernemers groepen die voor elkaar garant zullen staan voor een deel van
de lening. Tijdens een contractworkshop worden de ondernemers en hun garantie-gevers op
de hoogte gesteld van het contract en de daarbij behorende rechten en verplichtingen en de
gevolgen als de afbetalingen niet gedaan worden.

Opstart activiteiten
Na het toezeggen van de leningen worden de ondernemers groep voor groep opgestart. De
uitbetaling van het startkapitaal gebeurt in 3-4 stappen en elke stap wordt gecontroleerd op
uitvoering. Zo wordt de huur pas overgemaakt na bezoek aan de locatie, en wordt het deel wat
gebruikt gaat worden voor gereedschappen en inrichting pas betaald als het receipt voor de
huur is overhandigd. Het opstarten van een co garantie groep duurt ongeveer 2-3 weken, wat
inhoudt dat na 8-12 weken de gehele jaargroep is opgestart.
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6. Intensieve coaching en monitoring gedurende de eerste twee jaar van hun
ondernemerschap
In de eerste twee jaar van hun ondernemerschap worden de jonge ondernemers meerdere
malen geëvalueerd en gecoacht. Dit gebeurt individueel en wanneer nodig. De coaching en
monitoring wordt elke 6 maanden door bestuursleden van Stichting Sengerema geëvalueerd en
waar nodig bijgestuurd.
Algemene activiteiten
Dit zijn activiteiten in Tanzania en Nederland die niet rechtstreeks aan een locatie/programma
onderdeel zijn toe te wijzen. We hebben het hier over de algemene administratie met
bijbehorende accountantskosten, activiteiten gericht op publiciteit, zoals de website,
fondsenwervingskosten, maar ook over het onderhouden van contacten met lokale overheden
en de lokale trainingsteams.
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