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Vastgesteld door het bestuur van
Stichting Sengerema d.d 02 juni 2016
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Stichting Sengerema: onze ambitie voor 2015

Introductie
Stichting Sengerema is al zeven jaar actief in Tanzania en in deze zeven jaar hebben we, mede
dankzij onze donors en onze partners in Nederland en Tanzania het Young Entrepreneurship
Development Program ontwikkeld.
Doelstelling van de stichting is om met behulp van dit programma kansarme jongeren in staat te
stellen, om met het uitoefenen van een eigen bedrijf zichzelf en hun naasten te voorzien van
duurzaam inkomen. Hierdoor verbeteren de levensomstandigheden van het gezin en neemt de kans
op goede educatie toe.
De kern van het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Stichting Sengerema is meerdere jaren (5-7) actief in een zelfde gebied.
2. Jaarlijks wordt een jaargroep met 25-35 ondernemers getraind en opgestart.
3. Bij de training van nieuwe groepen worden eerder getrainde en opgestarte ondernemers
betrokken.
4. De nieuw opgestarte ondernemers worden gedurende minimaal anderhalf jaar gevolgd en
gecoacht om de kans op faillissement te reduceren.
5. Op iedere locatie wordt een lokale CBO opgericht, waarin alle gestarte ondernemers van alle
jaargroepen tezamen komen om kennis en ervaringen te delen en in de toekomst (na de 5 tot
7 jaar) zorg te dragen voor het trainen en opstarten van nieuwe leden.
6. Stichting Sengerema heeft een uniforme set van training- en implementatietools ontwikkeld,
die zijn gebruikt. Steeds opnieuw wordt deze set op basis van ervaringen en nieuwe inzichten
verbeterd.

Het jaar 2015 was een “tussen” jaar
Door het succes van het programma en de wens het programma op meer plaatsen in te zetten, is er in
de afgelopen twee jaar veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van nieuwe programma’s.
Voor 2015 lag de focus op de afronding van de implementatie van de jaargroepen 2014 in Tarakea,
Meatu en Sengerema. En is er 1 nieuwe jaargroep opgestart: De Tarakea (Rombo) jaargroep 2015.
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Belangrijke ontwikkelingen in 2015

2015 is het jaar geweest van alle lopende programma’s volledig op orde krijgen, alvorens nieuwe
programma-jaren te starten. Het werven van financiële middelen was moeilijker dan voorheen. Het
nieuwe bestuur moest zich settelen en voorbereiden op haar taak voor de komende jaren.
2.1

Lokale trainers voor onze programma’s

Door het geven van trainingen op diverse locaties doen onze lokale YEP trainers veel ervaring op. Als
we zelf ergens op locatie zijn, nemen we als het kan ook altijd 1 of 2 trainees mee, zodat we op deze
manier gestaag werken aan het vergroten van ons lokale trainers bestand.
2.2

Voorbereiden verbreding van onze aanpak: NGO “YEP Tanzania

Om naar de toekomst toe groei van onze programma’s te kunnen faciliteren is in 2015 een NGO
opgericht. In 2015 is hier de eerste medewerker aangenomen. Deze persoon (David Zabron) is
assistent programma manager van Jeroen Vegt (bestuurslid en programma manager). Met onze
lokale trainers en een assistent programma manager die sterk is in Engels en natuurlijk ook in Swahili,
is 2015 het jaar geweest waarin we in het opleiden en trainen de switch aan te maken zijn van Engels
naar Swahili. Wij zijn ervan overtuigd dat dit veel extra rendement zal brengen.
2.3

Samenwerking met Cross Your Borders

De samenwerking met Cross Your Borders heeft zich verder gecontinueerd met focus op het
programma in Tarakea/Rombo. In 2015 zijn er drie groepen met jongeren vanuit Nederland naar
Rombo geweest met het doel een levens veranderende ervaring op te doen. Deze hebben in mei, juli
en december 2015 plaatsgevonden.
2.4

Opstarten van nieuwe ondernemers in Sengerema en werken aan zelfstandigheid van de
CBO
De situatie in Sengerema verschilt wezenlijk
van Tarakea, omdat de ondernemers hier al
veel langer in bedrijf zijn. Toch kunnen ook
deze meer ervaren ondernemers een
steuntje in de rug goed gebruiken.
Samen met het CBO-bestuur hebben we
een actieplan gemaakt voor verbeteringen
van zichzelf en een jaarplan voor 2016.

Kick off met bestuur van de CBO-SYE

Met degenen die nog moeten opstarten zijn
de businessplannen besproken en waar
nodig aangepast alvorens we een Go voor
start up hebben gegeven.

.
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2.5

Opstarten van nieuwe ondernemers in Tarakea (Rombo) en het bezoeken van de reeds
opgestarte ondernemers

Er worden gesprekken gevoerd met alle ondernemers en als het businessplan wordt goedgekeurd,
zullen ze na het doorlopen van de noodzakelijke procedures worden opgestart. Uiteindelijk starten alle
ondernemers, die het opleidingstraject met goed gevolg hebben afgerond, ook daadwerkelijk op. Een
van de stappen is het betrekken en informeren van de garantstellers (guarantors).

Bijeenkomst guarantors

Pius Candidi, bezig met een order van een klant

We bezoeken o.a. Pius Candidi, een timmerman die leuke orders binnenhaalt maar heel veel last
heeft van de stroomuitval die momenteel frequent voorkomt.

We bezoeken ook Cosma Roman, die diep
in de bergen een ‘Home-Needs’-shop heeft
in het huis van zijn ouders. Hij is nog heel jong
maar runt zijn shop alsof hij nog nooit anders
heeft gedaan. Tegenover ons is hij verlegen,
tegenover zijn klanten totaal niet.
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2.6

Bezoek aan Misungwi om samenwerking in 2016 te bespreken.

Het ondertekenen van de Memorandum Of Understanding(MOU) is een feestelijke aangelegenheid.

Yvonne en Jeroen hebben samen met David Zabron een kort bezoek aan Misungwi gebracht, omdat
dit district heeft aangegeven graag met ons in zee te willen gaan én ook zelf te willen bijdragen in de
kosten van het programma. Na ons bezoek waren we zeer enthousiast en zeker van plan volgend jaar
door te gaan. To be continued.

2.7

Fondsenwerving

Op het gebied van fondsenwerving starten we de samenwerking met Frans Wittermans (voormalig
bestuurslid) en Emmie Voltman. Zijn gaan samen op provisie basis aan de slag om de voor onze
ondernemers zo noodzakelijke financiële middelen in Nederland en België te verwerven.
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Inzet bestuur en vrijwilligers in 2015

In de verschillende reizen van: februari, mei, september en december zijn de programma’s door
vrijwilligers en het bestuur bezocht en hebben zij actief geparticipeerd in de opleiding, coaching en
training van de jonge ondernemers in spe.
Alle werkzaamheden, zowel door het bestuur als door vrijwilligers, zijn onbetaald. De kosten van het
verblijf ter plaatse worden grotendeels door de vrijwilligers zelf betaald. Onkosten voor bestuursleden
zijn deels vergoed.
Door de steeds grotere bijdrage van onze lokale trainers neemt de omvang van de inzet van
Nederlandse vrijwilligers in Tanzania zelf af. In Nederland blijven er voldoende activiteiten over voor
potentiële vrijwilligers. Denk hierbij aan publiciteit via de moderne media, organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten met potentiële donors, ondersteuning van het secretariaat en zeker ook bij
de fondsenwerving.
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Uitdagingen voor de toekomst

Een belangrijke uitdaging is het realiseren van synergie tussen de verschillende projecten. Stichting
Sengerema heeft als doel om binnen enkele jaren in minimaal 4-5 districten gelijktijdig operationeel te
zijn. Of dit lukt zal grotendeels afhangen van het resultaat van de inspanningen van ons professionele
fondsenwervingsteam en daarmee ook van mensen en organisaties die in onze aanpak geloven en
die ons langdurig financieel willen ondersteunen.
De programma’s gedijen bij een meerjarige financiële zekere toekomst. Hierdoor kan het bestuur en
het programmamanagement zich richten op de jongeren en het verder laten groeien van de
ondernemingen.
Teneinde de programma’s gericht op de ontwikkeling van jonge ondernemers financieel minder
afhankelijk te maken van donorgelden vanuit Nederland, gaan wij ons de komende jaren ook richten
op fondsenwerving bij ondernemers en bedrijven in Tanzania.
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Financiën

De financiële besluitvorming van Stichting Sengerema is als volgt georganiseerd:
•
•

•
•
•

Tijdens een bestuursvergadering in Nederland wordt de projectbegroting vastgesteld en
goedgekeurd;
Het lokale management in Tanzania krijgt de beschikking over het geaccordeerde jaarplan
met bijbehorende begroting en wordt verzocht om de realisatie daarvan op te pakken, voor
zover het in Tanzania te maken kosten betreft. De jaarbegroting wordt per onderdeel van het
programma gespecificeerd in deelbegrotingen, die per onderdeel van het programma naar het
lokale management worden gestuurd. Het budget wordt fasegewijs overgeboekt vanuit
Nederland naar de programmarekening;
Vanuit Tanzania wordt gerapporteerd, door middel van dagafschriften en toelichting op
boekingen over de gedane uitgaven in relatie tot het budget;
Van de gedane uitgaven wordt door de penningmeester van Stichting Sengerema nagegaan
of deze overeenstemmen met de geaccordeerde begroting;
Besluiten met grote financiële impact worden, ook al zijn ze reeds opgenomen in de
jaarbegroting, vastgelegd in de notulen van bestuursvergaderingen.
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Begroting en realisatie 2015

Onderstaande tabel geeft inzicht in budget- en realisatiecijfers van de verschillende projectfases.
Per saldo kunnen we een batig saldo van € 3.096 rapporteren.

Begroting
€

Realisatie
€

Operationele kosten Tanzania
Programmamanagement

2.000

1.425

Promotie, selectie ondernemers en opstartkosten

2.500

2.150 *

Opleidingskosten
Basic training
Ondernemerschapstraining (9-day workshop)
Stage en praktijkopdracht

-

653 **

Beoordeling ondernemingsplannen en loan approval

-

3.659 **

Verschil
€

-575
-350
653
3.659
-18.901
-2.566

Startkapitalen

44.915

26.014

Coaching en begeleiding opgestarte ondernemers

18.500

15.934

Capaciteitsontwikkeling en kosten CBO

3.500

3.730

Organisatiekosten NL incl. fondsenwervingskosten***

5.000

8.662

230
3.662

76.415

62.227

-14.188

TOTAAL 2015
Koers- en bankresultaten

€

1.732

Totaal kosten/uitgaven

63.959

Ontvangen giften

67.055

Batig saldo 2015

3.096

* afschrijving opstartkosten Rombo
** betreft door SYE opgeleide entrepreneurs
*** nieuw in 2015
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Begroting 2016

In het Jaarplan 2016 staat beschreven dat in 2016 één of twee jaargroepen zullen worden opgestart,
afhankelijk van de bereidheid van de lokale overheid om te participeren in het programma.
.
Met twee counsils zijn er afspraken gemaakt over een bijdrage aan het programma: Misungwi en
Rombo-Tarakea.
Met de counsil Misungwi zijn de afspraken het meest concreet, dus zullen we daar begin 2016 een
nieuwe jaargroep gaan opstarten.
In Rombo-Tarakea willen we ook een nieuwe jaargroep opstarten. Hier waren nog onderhandelingen
gaande over het omzetten van toezeggingen in concrete afspraken over de bijdrage van de lokale
overheid aan het programma.

Doelstelling Misungwi
•
•
•

•

Opstarten van een nieuwe jaargroep in Misungwi;
Aanvang: januari 2016;
120 inschrijvingen, waarvan 60 aspirant-ondernemers worden aangenomen voor de basic
training. Hiervan slagen er naar verwachting 30, waarvan 26 met een volledig en 4 met een
beperkt startkapitaal een bedrijf zullen starten;
Kosten: ca. € 120.000 (zie bijlage 2 voor specificatie), waarvan het lokale bestuur € 35.000
heeft toegezegd.
Derhalve is in de begroting van Stichting Sengerema € 85.000 voor dit project opgenomen.

Doelstelling Rombo-Tarakea
•
•
•

•

Opstarten van een nieuwe jaargroep in Tarakea;
Aanvang: mei/juni 2016;
120 inschrijvingen, waarvan 60 aspirant-ondernemers worden aangenomen voor de basic
training. Hiervan slagen er naar verwachting 30, waarvan 26 met een volledig en 4 met een
beperkt startkapitaal een bedrijf zullen starten;
Kosten: ca. € 120.000, waarvan aan het lokale bestuur wordt gevraagd om minimaal
€ 25.000 bij te dragen.
Derhalve is in de begroting van Stichting Sengerema € 95.000 voor dit project opgenomen.
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•

Totaalbegroting 2016 (indien 2 nieuwe jaargroepen worden opgestart):

Doelstelling Misungwi

€ 85.000

Doelstelling Rombo-Tarakea

€ 95.000

Organisatiekosten in Nederland

€

6.500

Organisatiekosten in Tanzania

€

3.500

Subtotaal

€ 190.000

Fondsenwervingskosten

€

Totaal

€ 195.000

5.000

Indien onvoldoende fondsen beschikbaar zijn, kan ervoor worden gekozen om slechts één
jaargroep op te starten, met minder jongeren, of het programma deels uit te voeren in het
volgende jaar. De besparing i.v.m. minder deelnemers kan oplopen tot maximaal €15.000 per
jaargroep.

•

Minimale begroting (indien 1 jaargroep wordt opgestart met minder deelnemers):
Doelstelling Misungwi

€85.000,- - €15.000 = € 70.000

Organisatiekosten in Nederland

€ 6.500

Organisatiekosten in Tanzania

€ 3.500

Subtotaal

€ 80.000

Fondsenwervingskosten

€ 2.500

Totaal

€ 82.500

De begroting voor 2016 bedraagt derhalve minimaal € 82.500 en maximaal € 195.000.
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Tot slot

Wij zijn blij dat we samen met onze donateurs en vrijwilligers wederom een bijdrage hebben mogen
leveren aan het verder ontwikkelen van het ondernemingsklimaat in Tanzania en zo weer veel
kansarme jongeren en hun families een toekomstperspectief hebben kunnen bieden.
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Verklaring gebruikte afkortingen
CBO
DC
MOU
SF
ICS
NGO
YEP
CYB
TSH

Community Based Organization, Tanzaniaanse rechtsvorm, lokale nonprofit organisatie;
District Commissioner, hoogste overheidsfunctie in het district;
Memorandum Of Understanding: intentieverklaring;
Sengerema Foundation, Engelse benaming van Stichting Sengerema;
Hulporganisatie Investing in Children and their Sociaties, voormalig Internationaal Christelijk
Steunfonds;
Non Governmental Organization. Vaak: organisatie op het gebied van ontwikkelingshulp;
Young Entrepreneurs Program, het door Stichting Sengerema ontwikkelde programma voor
jonge ondernemers;
Cross Your Borders, Nederlandse organisatie en samenwerkingspartner Stichting
Sengerema;
Tanzaniaans shilling. Koers 2015 1 euro = ca. 2150 Tsh.
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