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Het werk van Stichting Sengerema in 2017

1.1

Introductie

Stichting Sengerema is geruime tijd actief in Tanzania. In de afgelopen negen jaar hebben we,
mede dankzij onze donateurs 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.
1.2

De kern van het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Stichting Sengerema is meerdere (5-7) jaren actief in eenzelfde 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
door Stichting Sengerema verstrekte leningen als startkapitalen aan de ondernemers
worden na terugbetalingen via onze NGO YEP-Tanzania opnieuw geïnvesteerd in het
programma. Sinds 2016 helpt ook de Tanzaniaanse overheid mee in het verstrekken van
delen van leningen. Deze leningen worden via Sacco’s (Savings and Credit Cooperative
Organisations) door de ondernemers terugbetaald.
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 het programma uitvoeren samen met de
partners van de lokale overheid en enkele YEP-trainers;
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 vanaf het eerste jaar gewerkt met een lokaal management dat
bestaat uit: iemand van de lokale overheid, een assistent programma manager vanuit YEP
en één of meerdere YEP-trainers. Dit team werkt onder begeleiding van de programmamanager van Stichting Sengerema aan het uitvoeren van de projecten in hun gebied. Na
enkele jaren wordt dit lokale managementteam met de ondernemers omgebouwd tot een
Community Based Organization (CBO), 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 managementteam, één YEP-trainer of -programmamanager en zo
mogelijk een sterke lokale ondernemer.
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1.3

Samenwerking met de Tanzaniaanse overheid

Stichting Sengerema zoekt al sinds enige 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.

Bespreking op het kantoor van de District Commissioner van Rombo Mw. Agnes Hokororo, met Jeroen Vegt (program
manager), Glory Makuru (local MT), Yvonne van Eck-Remmers (penningmeester SF), Mr. Asenga (District Administrative
Secretary en David Zabron (ass. Program manager). Ook aanwezig maar niet op de foto: Gilbert Manyaga (Local MT).
Tijdens dit gesprek werd door Mw. Hokororo toegezegd dat onze ondernemers het 1e jaar geen belasting hoeven te
betalen.

Mede door grote inspanningen van onze lokale programma-manager in Misungwi Allan Jackson
zijn er in 2016 contacten ontstaan met de landelijke overheid, hetgeen heeft geresulteerd in een
MOU (Memorandum of Understanding). In deze MOU staat dat de door Stichting Sengerema/YEP
Tanzania opgeleide ondernemers gebruik mogen 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. In Misungwi zijn deze startersleningen ook daadwerkelijk verstrekt.
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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),
Tarakea/Mkuu (vier jaar), Misungwi (twee jaar) en Dodoma (twee jaar).
De projecten in Sengerema en Meatu zijn geheel afgerond. Hoewel de ondernemers dus nu geheel
zelfstandig zijn, onderhouden we nog steeds goede contacten aangezien de meeste van onze
trainers uit Sengerema en Meatu afkomstig zijn. In Sengerema coachen we nog wel de CBO in het
kader van capacity development.
In 2017 is de pilot in Dodoma (in samenwerking met Don Bosco) voortgezet, maar door
omstandigheden deels voortgezet in Iringa.
In 2017 hebben we tevens ons eerste project in Arusha uitgevoerd samen met Trias.
2.1

Sengerema (Mwanza Region)

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.
Alle YEP-ondernemers in Sengerema zijn dagelijks bezig met het verdienen van een inkomen voor
zichzelf en hun familie. De CBO, de vereniging van ondernemers, is eveneens nog actief. Het
nieuwe bestuur, dat in 2015 is gekozen, staat op eigen benen. Ongeveer 40 leden betalen een
maandelijkse bijdrage die voortvloeit uit eerder ontvangen leningen die door de CBO worden
beheerd. Aan het nieuwe bestuur de uitdaging om de eigen doelstellingen te realiseren. Waar
nodig blijft Stichting Sengerema de CBO in het kader van capacity-building nog met kennis
ondersteunen.
In 2017 is de mogelijkheid onderzocht om samen met “E-Labs” een trainingsaanpak te ontwikkelen
om de kwaliteit van onze trainers verder te kunnen verbeteren. Deze samenwerking bleek echter
onvoldoende vruchtbaar en zal daarom vooralsnog niet worden voortgezet.
2.2

Tarakea/Mkuu (Rombo Region)

In Tarakea/Mkuu is de eerste jaargroep al enige tijd vol in bedrijf. Na enige vertraging in het
programma, veroorzaakt door een wat stroeve samenwerking met de lokale overheid, is in 2016
de 2e jaargroep aangevangen met de Basic Training. In 2017 heeft deze groep de 9 day workshop
gedaan, alsmede een intensieve periode van praktische opdrachten, stages en aanvullende
opleidingen. In 2018 zullen deze ondernemers hun bedrijven opstarten.
2.3

Misungwi (Mwanza Region)

In 2016 is de eerste jaargroep opgeleid en zijn de ondernemingsplannen beoordeeld.
Begin 2017 hebben 32 ondernemers hun leningen ontvangen en zijn met hun onderneming aan de
slag gegaan. De startkapitalen zijn deels verstrekt vanuit het National Youth Fund en deels via
Stichting Sengerema. De leningen van het National Youth Fund zijn geregistreerd via SACCO’s
(Saving and Credit Cooperative Organisations).
In 2017 is tevens Jaargroep 2 opgestart. Met veel enthousiasme zijn 60 studenten aangevangen
met de Basic Training. De opleiding van deze jaargroep zal in 2018 worden voortgezet.
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2.4

Arusha (Rombo region)

Trias, een in België gevestigde NGO, heeft in Arusha een project, waarbij ze bij de TCCIA Arusha
(KvK Arusha) aangesloten ondernemers ondersteunen. Zij komen echter niet toe aan de
“onderkant van de markt”, dat wil zeggen de kleine ondernemers. Trias en Stichting Sengerema
zijn in 2017 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar, om
kleine, bestaande, “informele” ondernemers een aanvullende opleiding te geven en een
aanvullend kapitaal om de onderneming te versterken. Het project wordt 50-50 door Trias en
Stichting Sengerema gefinancierd. We zijn in 2017 met 80 studenten gestart. Deze 80
ondernemers hebben een aanvullende ondernemersopleiding gekregen en vrijwel al deze
ondernemers hebben we verder kunnen helpen. De meeste ondernemers blijken een beetje
huiverig te zijn voor het afsluiten van een lening, zij zijn vooral op zoek naar kennis.
De ondernemers die een wel kleine lening willen, hebben deze ontvangen via een speciaal voor dit
doel opgerichte SACCO. Binnen deze SACCO blijft er nog een bedrag beschikbaar voor
ondernemers die in een later stadium besluiten dat zij een bescheiden kapitaalinjectie kunnen
gebruiken.
2.5

Dodoma/Iringa (Dodoma region)

In de periode juli 2016 tot en met februari 2017 heeft een jaargroep van 29 studenten van de
technische school Don Bosco VTC Dodoma een opleiding ondernemersvaardigheden gevolgd.
De gedachte hierbij was, dat de studenten na het voltooien van hun technische opleiding
nauwelijks kans hadden op een baan, maar m.b.v. een aanvullende ondernemerstraining een
eigen bedrijf zouden kunnen opstarten. Echter, door het plotselinge vertrek van de Directeur werd
ons werk ernstig belemmerd. De leerkrachten van de school waren stuurloos en konden ons
project onvoldoende ondersteunen. Door extra inzet van onze programma-manager en onze
trainers hebben we de opleiding grotendeels kunnen afronden, maar helaas hebben slechts 13
Dodoma-studenten de loan-approvalfase afgerond.
Inmiddels was er door Jeroen Vegt contact gelegd met Action Ministry, een kleine organisatie uit
Iringa die zich eveneens bezighoudt met het opleiden van jonge ondernemers. Action Ministry is
als lokale partner van YEP bij de opleiding van de Dodoma-studenten betrokken. Omdat daarnaast
een deel van de Dodoma studenten uit Iringa bleek te komen, is besloten om het Dodoma project
deels in Iringa voort te zetten. Voor een 12-tal door Action Ministry getrainde ondernemers zijn
door Yep-trainers nog extra cursussen verzorgd.
De Dodoma-ondernemers welke in 2018 hun bedrijf zullen opstarten zullen uiteraard nog geruime
tijd worden begeleid, maar door de gebrekkige ondersteuning van VTC Don Bosco zal in Dodoma
in 2018 geen nieuwe jaargroep worden opgestart.
2.6

Karatu

Het oorspronkelijke plan om een project te starten in Karatu, heeft geen vervolg gekregen.
Aangezien de initiatiefnemers van Rothia Valley Childrens Home weinig van zich lieten horen, is
besloten om te focussen op de reeds bestaande projecten.
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Begroting versus realisatie

De gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting voor 2017 zijn in de
jaarrekening als volgt vermeld:

Realisatie
2017
€

Begroting
2017

118.876
26.000
144.876

140.000
50.000
190.000

9.402

3.500

4.782
14.378

1.400
22.000

39.252
4.689

56.750
5.750

17.379
30.225
8.851

20.000
49.650
16.200

-

-

1.907

-

12.176

14.750

Baten
Donaties
Onttrekking reserves
Lasten
Operationele kosten Tanzania
Promotie, selectie ondernemers
en opstartkosten
Basisopleiding **
Ondernemerschapstraining
(9-day workshop) **
Stage en praktijkopdracht
Beoordeling ondernemingsplannen
en loan approval **
Startkapitalen **
Coaching en begeleiding
Capaciteitsversterking en CBO
Onderzoekskosten nieuwe programma's
Organisatiekosten NL
Financiële baten en lasten

90
143.131

Batig saldo

1.745

190.000
-

** Activiteiten welke zijn doorgeschoven naar 2018:
- Basic Training Rombo
- 9 day workshop Misungwi JG 2
- Loan appoval/Startkapitalen Rombo 2
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Onze Donateurs

Ook in 2017 hebben wij weer prachtige bedragen mogen ontvangen van een grote groep trouwe
donateurs van onze stichting. Hoewel wij de gulle gevers om privacy-redenen niet bij naam zullen
noemen, willen wij hen bij deze hartelijk bedanken voor hun steun. Zonder deze gulle gaven zou
ons werk niet mogelijk zijn!
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Samenwerking met het ‘National Youth Development Fund’

Na een voortvarende start blijkt de samenwerking lastig in onze planning op te nemen. De
leningen worden verstrekt, het duurt alleen allemaal langer dan afgesproken en dan gedacht.
Leningen die niet zijn aangevraagd voor de start van het budgettaire jaar, worden soms pas na
meer dan een jaar verstrekt.
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Inzet bestuur en vrijwilligers in 2017

In de verschillende reizen van: februari, mei, september en december 2017 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. Bestuursleden
en vrijwilligers maken de reizen om de programma’s te bezoeken op eigen kosten; in geval van
werkbezoeken ontvangen zij voor sommige kosten ter plaatse een bescheiden
onkostenvergoeding.
Door de steeds grotere bijdrage van onze lokale trainers, neemt de omvang van de Nederlandse
vrijwilligers inzet in Tanzania zelf af. In Nederland blijft er genoeg werk aan de winkel voor
potentiele vrijwilligers. Denk hierbij aan publiciteit via de moderne media, organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten met potentiële donateurs, ondersteuning van het secretariaat en
zeker ook bij de fondsenwerving.
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Inzet studenten als vrijwilliger

Ook dit jaar mochten we weer twee groepen studenten verwelkomen.
Het mooie van de studentengroepen is altijd dat aan de ene kant de studenten een ervaring
opdoen, die niemand hen meer afneemt en die hun levens verandert. Enkele maanden wonen en
werken tussen en met de YEP-ondernemers heeft een grote impact.
Anderzijds helpen deze jonge mensen ons met hun kritische blik om onze programma-aanpak, de
besturing en soms ook onderlinge verhoudingen beter te begrijpen en verbeteringen door te
voeren.
Telkenmale worden we weer verrast door de scherpe observaties van de studenten. Tijdens de
evaluatie in Nederland met het bestuur van Stichting Sengerema, bespreken we die observaties en
aanbevelingen en implementeren we hun aanbevelingen in onze programma’s.
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Bezoeken van Fairaway aan ons project in Tarakea/Mkuu (Rombo)

Ook in 2017 hebben diverse groepen jongeren van reisorganisatie Fairaway (voorheen Cross Your
Borders) ons project in Tarakea/Mkuu bezocht. Voor deze jongeren een onvergetelijke ervaring en
voor onze jonge ondernemers een geweldige vorm van aandacht en een boost voor hun
ontwikkeling.
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Uitdagingen voor 2018

De belangrijkste uitdagingen voor 2018 zijn:
•

De lokale ondernemers aanmoedigen om deel te nemen in saving-groups. Sparen blijkt
een krachtig middel om problemen (matata) op te vangen;

•

De jongeren blijven stimuleren in het op tijd en voldoende terugbetalen van de
leningen, zodat deze middelen voor nieuwe groepen kunnen worden aangewend;

•

De samenwerking met de lokale Tanzaniaanse overheid verbeteren. Wisselingen van
mensen of het geven van andere rollen aan mensen maakt dat deze samenwerking
soms wat moeizaam verloopt. Het lokale MT willen wij ondersteunen in het onder de
aandacht brengen en opvolgen van lopende afspraken;

•

De ondernemers blijven coachen en begeleiden om er zo veel mogelijk succesvol te
laten zijn en te laten groeien waar mogelijk;

•

In 2018 willen we vaker proberen om een aantal ondernemers samen een bedrijf te
laten starten. Dit zou mogelijkheden kunnen bieden voor de opzet van iets grotere,
sterkere en kapitaalkrachtigere bedrijven, hoewel we ook zeker niet blind zijn voor de
nadelen en uitdagingen binnen een dergelijke samenwerking.

•

Het vinden van voldoende fondsen om onze lopende programma’s door te kunnen
zetten en indien mogelijk er nog een enkel nieuw project bij op te pakken. Hoewel wij
kunnen rekenen op een groot aantal trouwe donateurs, blijft het ieder jaar weer een
uitdaging om al onze plannen te verwezenlijken.
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