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In Arusha werken we samen met TRIAS (een Belgische NGO) en de KvK van Arusha (TCCIA Arusha) 

aan een 5 jarig project waarbij elk jaar bestaande jonge ondernemers, leden of potentiele leden van 

TCCIA Arusha getraind en gecoacht worden bij het ontwikkelen/professionaliseren van hun 

bedrijven. 

Eind april was na de periode van voorbereiding en promotie de kick off van jaar 3 en gedurende de 

eerste week van mei is met alle kandidaten een intake ronde gedaan, waarbij op basis van de 

behoefte van elke ondernemer een individueel opleiding/training/coaching plan is opgesteld. 

De trainingen lopen van mei 2019 tot aan september 2019, waarna we starten aan het maken van 

verbeteringsplannen per onderneming en in sommige gevallen ook aanvragen voor leningen voor 

investeringsplannen, die in november en december voor voorgelegd aan de lokale bank die is 

opgericht door de TCCIA voor financieringen van deze leden. 

Tijdens onze intake komen we van alles tegen bijvoorbeeld: 

Eliminata Kavishe, een echte “power woman”  

                                         

Eliminata (middelste student) tijdens boekhoud klas       Klaar om een presentatie over kippen ziektes te geven 

Eliminata is een dierenarts die als vrijwilliger voor de ‘council’ werkt om zodoende aan klanten te 

komen om zich tot zelfstandige dierenarts met eigen praktijk te ontwikkelen. Ze heeft inmiddels een 

aantal grote klanten, waaronder agrarische universiteiten hier in Arusha. Ze heeft echter geen inzicht 

in haar financiële situatie (‘money in’, ‘money out’) en ze weet niet hoe ze haar boekhouding moet 

doen. Daarin zullen we haar trainen de komende weken. Verder heeft ze aangegeven medische 

instrumenten nodig te hebben om alle behandelingen zelf te kunnen uitvoeren. Nu moet ze steeds 

andere dierenartsen vragen om de behandelingen te doen waardoor veel inkomsten naar haar 

collega’s gaan. Met haar zullen we een investeringsplan maken voor de aanschaf van deze medische 

instrumenten. 

 

 

 

 



Boniface Kileo, een zeer jonge ondernemer met potentie 

Boniface is 19 jaar en is vorig jaar begonnen met het verkopen van vruchtensap en bordjes met fruit 

in de buurt van een drukke bushalte. Hij is gestart met een klein kapitaal en heeft inmiddels al een 

blender en koelkast weten aan te schaffen. Hij houdt zelf al zijn uitgaven en inkomsten bij, maar we 

kunnen hem helpen dit te professionaliseren. Ook wil hij in de toekomst verhuizen naar een vaste 

locatie. Inmiddels heeft hij zijn oudere zus in dienst genomen die zijn bedrijf zal runnen tijdens zijn 

afwezigheid. Hij is van plan weer terug naar school te gaan. Omdat het nu winter wordt in Tanzania 

zijn er minder klanten voor fruit en fruitsap, dus wil hij de lokale frietjes gaan verkopen. Wij gaan 

hem de komende weken trainen in het doen van boekhouden, het maken van een investeringsplan 

voor zijn uitbreiding en hem helpen bij zijn rol als manager van zijn onderneming.  

       

Boniface samen met zijn zus    Zijn investeringsplan   

 

 

Leraar Andrew legt hem de basis van boekhouden uit 

 

Themi Living garden groep 

Themi Living garden is een stadspark midden in Arusha. In dit park heeft zich een groep jonge 

schilders gevestigd die schilderijen maken en ook schilderlessen aanbieden. Samen met twee 

onderneemsters die handtassen en sierraden maken zullen we de komende maanden met hen 

investeringen gaan doorvoeren die ervoor moeten zorgen dat er meer bezoekers naar het park 



komen. Te denken valt aan het verbeteren van de infrastructuur, het organiseren van schilder-, kook-

, dans-, knutsel workshops en het bouwen van traditionele hutten die kunnen worden gebruikt voor 

educatie doeleinden of waar de workshops kunnen worden gehouden.  

Op deze manier hopen we de omzet van deze groep jonge ondernemers te verhogen, en ook meer 

werkgelegenheid te creëren. 

    

Een vrijwilligster krijgt schilderles van één van de jonge ondernemers  Het park ‘Themi Living garden’ 

 


