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1. Kerkpartner en projectinformatie 
 
De kerkpartner die het project leidt heet 'FPCT Turiani'. De kerk werd opgericht in 
1972 en behoort tot de denominatie Vrije Pinksterkerk van Tanzania. Ze hebben 
120 actieve kerkleden. 
 
De kerkpartner is sinds 2016 betrokken bij Compassion. Het project ondersteunt 
234 begunstigden via het Child Development Sponsorship Programma (1-21 jaar) 
en 20 moeders en hun baby's via het Child Survival Program.  

2. Informatie over de gemeenschap 
 
Het project ligt in de gemeente Mtibwa. Dit gebied heeft een bevolking van 31.500 
inwoners. De dichtstbijzijnde grote stad is Morogoro. 
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Situatie van de gemeenschap 
Economische situatie & behoeften  
Het gemiddelde maandinkomen is 30.000 TZS (ongeveer € 11,90). Het 
werkloosheidspercentage is 18%. De gemeenschap ligt in de buurt van de 
suikerfabriek Mtibwa, maar er zijn veel arme mensen. Er is behoefte aan training in 
levensonderhoud en vaardigheden voor bedrijfsplanning. 
 
Gezondheidssituatie & behoeften 
Er is een apotheek, maar er zijn geen grote ziekenhuizen in Turiani. De 
gezondheidsproblemen zijn in sommige gebieden onder meer uitbraken van 
malaria en cholera, vooral tijdens het regenseizoen. 
 
Onderwijssituatie & behoeften  
Er is een particuliere basis- en middelbare school op gewoon niveau. Een flink 
aantal leden van de gemeenschap is echter analfabeet en ondersteunt hun 
kinderen niet goed om regelmatig naar school te gaan. 
 
Geestelijke situatie & behoeften 
De meeste mensen zijn traditioneel en houden van hun rituelen, zoals traditionele 
dansen, grafvereringen en andere rituelen. Daarom is serieuze evangelisatie nodig. 
Er is behoefte aan verspreiding van het ware woord van God. 
 
Maatschappelijke situatie & behoeften  
Er zijn veel migranten als gevolg van de suikerrietplantage en de suikerfabriek. Er is 
een grote behoefte aan ziekenhuisvoorzieningen en beroepsopleidingscentra.  
 

3. Informatie over de interventie 
 
Probleemomschrijving 
Jongeren ronden hun middelbaar onderwijs af en gaan ofwel door naar het hoger 
onderwijs ofwel verder naar een beroepsopleiding en weer anderen blijven enkele 
jaren twijfelen. Als ze echter over bepaalde vaardigheden beschikken, ook al halen 
ze misschien niet het hogere onderwijsniveau, kunnen deze vaardigheden heel 
nuttig zijn voor hen om te kunnen werken. TZ0840 heeft nog geen oudere 
jongeren, hun oudste begunstigde is 14 jaar oud, maar hun situatie zal in de 
toekomst niet anders zijn dan de situatie van oudere begunstigden uit andere 
projecten. Aan de andere kant zijn 90% van de ouders van project TZ0840 
voornamelijk zelfvoorzienende boeren. Ze zijn volledig afhankelijk van de 
landbouw om de eindjes aan elkaar te knopen, wat niet makkelijk is vanwege de 
kleinschaligheid waarop ze verbouwen, de slechte landbouwmethoden en de 
weinige financiële middelen om grotere stukken land te cultiveren. De ouders van 
de projectkinderen leven gemiddeld van minder dan een dollar per dag en kunnen 
zich nauwelijks twee maaltijden per dag veroorloven. Dit geld wordt verdiend met 
de verkoop van hun lage landbouwopbrengst. Daarnaast werken ze als losse 
arbeidskrachten in een aantal kleine baantjes zoals het bewerken van andermans 
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boerderijen, de suikerfabriek, boodschappen doen, koffers dragen enz. Dit alles 
levert hen te weinig geld op. 
Om de armoede onder de ouders te verminderen en begunstigden vaardigheden 
voor hun toekomst te leren, startte het FCProject in 2020 een lederwarenfabriek. 
Het begon met twee machines en een paar accessoires, met 10 ouders en 14 
jongeren. Ze maken leren schoenen en hadden gehoopt ook leren tassen en 
riemen te gaan maken. Deze interventie is bedoeld om andere machines, 
gereedschappen en materiaal aan te schaffen om de productie uit te breiden. 
 
Ouders kampen altijd met tekorten omdat ze niet over de nodige vaardigheden 
beschikken om werk te vinden. Ruim 75% van de ouders heeft amper het 
basisonderwijs afgerond. De overigen hebben alleen basisonderwijs gehad zonder 
verdere vaardigheden. Hierdoor hebben ze geen andere keuze dan zich bezig te 
houden met traditionele landbouw, wat hen helemaal niet helpt. Ze hebben alleen 
basisvoedsel, niet eens genoeg om een gezin met minstens drie maaltijden per dag 
gedurende het hele jaar te voeden. Van het weinige dat ze oogsten moeten ze ook 
nog een deel ervan verkopen om andere benodigdheden te kopen zoals kleding, 
medicijnen, enz. 
 
Een andere belangrijke oorzaak van inkomensarmoede onder ouders van TZ0840 is 
de slechte landbouw. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de zaden die ze 
gebruiken, overmatig gebruik van het land waardoor het minder opbrengst geeft, 
geen gebruik van kunstmest, vele jaren lang dezelfde gewassen verbouwen 
waardoor het land onvruchtbaar wordt, gebruik van schoffels voor het ploegen en 
zaaien enz. Het resultaat is dat een landbouwbedrijf van een hectare dat 16-20 
zakken rijst van 100 kg zou kunnen opleveren, nu 2-5 zakken produceert. 
 
Ontoegankelijkheid tot kapitaal is een andere belangrijke oorzaak van 
inkomensarmoede onder ouders in Ifakara. Alle beschikbare financiers eisen 
bepaalde activa als onderpand voor leningen. Het land dat deze families bezitten is 
echter familiebezit waarvan niemand alleen eigenaar is, waardoor ze het niet als 
onderpand kunnen gebruiken zonder familieproblemen te veroorzaken. En in de 
meeste gevallen hebben ze geen eigendomsdocumenten.  
 
Deze en andere factoren dragen grotendeels bij aan de bittere armoede waarin 
deze gezinnen leven. Kinderen krijgen daardoor minder aandacht van hun ouders. 
De hele dag door zoeken ouders naar werk of brengen ze de hele dag door op de 
boerderijen. 
 
Meisjes trouwen op jonge leeftijd omdat ze niet verder komen dan de basisschool. 
Helaas vinden ouders dit goed, omdat de last van het zorgen voor het gezin 
vermindert als meisjes naar hun echtgenoot gaan die geacht wordt voor hen te 
zorgen. In deze gemeenschap trouwen vier op de tien meisjes die het 
basisonderwijs voltooien op jonge leeftijd en helaas houden deze huwelijken geen 
stand en moeten de vrouwen van de ene man naar de andere omdat ze denken 
dat het de verantwoordelijkheid van de man is om voor hen te zorgen en dat ze 
niet onafhankelijk kunnen zijn. 
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Gezinnen van geregistreerde kinderen worden te afhankelijk van het project, zelfs 
voor kleine behoeften, zoals schoolboeken, schoenen, schoolbijdragen, enz. 
Gemiddeld vragen elke maand 30 gezinnen aan het project kleine 
gezinsbenodigdheden die ze zelf zouden kunnen betalen als ze een goed inkomen 
hadden. Helaas is het afhankelijk zijn van het project voor zelfs deze kleine 
artikelen geen belofte voor het bereiken van de missie van Compassion om 
kinderen uit de armoede te bevrijden. Afhankelijkheid verlamt ze en maakt ze op 
lange termijn nog armer. 
 
Het project zal samenwerken met specialisten op het gebied van levensonderhoud 
voor een effectieve en duurzame projectimplementatie en met trainers van 
overheidsinstanties om ouders te trainen in ondernemerschapsvaardigheden en 
vaardigheden op het gebied van hun bedrijf naar keuze. 
 
Met het geld dat de kerk gaat verdienen met de verkoop van deze leerproducten, 
willen ze het ontwikkelingsprogramma voor kinderen en jongeren verbeteren. Om 
te beginnen willen ze een stuk grond vlakbij het kerkgebouw kopen waarop ze een 
klaslokaal voor overlevingsprogramma's willen bouwen. Het geld waarmee ze dit 
stuk land gaan kopen en een klaslokaal bouwen zal naar verwachting uit dit project 
komen vanuit de verkoop van leerproducten. Ze willen ook de opgeleide en 
bekwame ouders een boost geven door hen machines, gereedschappen en 
materialen te geven die ze nodig hebben om hun groepsbedrijf voor het maken 
van leerproducten te starten. Na de implementatieperiode zullen ze de 
opgebouwde winst gebruiken om jongeren en ouders te voorzien van kapitaal en 
training voor inkomstengenererende activiteiten van hun keuze. 
 
Achtergrond informatie 
TZ0840 ligt in de Morogoro Regio, Mvomero District in Turiani. Dit gebied heeft tot 
nu toe 1192 begunstigden in vijf projecten. Het district heeft een bevolking van 
ongeveer 342.911 personen, volgens het 2016-rapport van het National Bureau of 
Statistics. De belangrijkste economische activiteiten van de mensen in Turiani zijn 
rijst- en maïsteelt en visserij. Andere mensen werken in de Mtibwa Suikerfabriek 
en anderen houden zich bezig met kleine zakelijke activiteiten om de kost te 
verdienen. Een gemiddeld gezin in Turiani heeft 7 leden, van wie er vijf afhankelijk 
zijn. De gemeenschap heeft een mix van economisch welgestelde gezinnen, 
middeninkomens en arme gezinnen. Er zijn ook verschillende zakelijke activiteiten 
die worden gedaan door immigranten uit andere delen van het land die bijdragen 
aan de economie van het district. 
 
TZ0840 heeft 301 begunstigden met een arme achtergrond in Turiani en het 
project heeft hun families ondersteund door middel van verschillende programma-
activiteiten om hen op weg te helpen uit de armoede te komen. Om dit te doen, 
startte het project met behulp van kinderbijslag een leerfabriek. Het begon als een 
klas om ouders en verzorgers en jongeren te trainen in het maken van leren 
schoenen, riemen en tassen. Het begon met 10 ouders en 14 jongeren. Ze 
begonnen met twee machines en na een jaar voegden ze er één toe met behulp 
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van de opgebouwde winst plus extra geld uit de kinderbijslag. De klas veranderde 
in een winstgevend bedrijf voor de ouders om wat geld te verdienen om voor hun 
gezin te zorgen en een uitstekende cursus voor jongeren. 
 
Door het maken en verkopen van hun producten realiseerden ze zich dat de markt 
groter is dan hun capaciteit om te produceren. Mensen in Mvomero kopen 
schoenen van kleinschalige fabrikanten en meestal geïmporteerde schoenen die in 
Morogoro en Dar es Salaam zijn gekocht en die ofwel duur en van lage kwaliteit 
zijn, of plastic schoenen zijn die niet lang meegaan. Schoolschoenen die de meeste 
mensen in Mvomero kopen, zijn plastic schoenen die worden voor 20.000 TZS 
worden verkocht, terwijl het project de leren schoenen ook maakt en tegen 
dezelfde prijs verkoopt, en hun kwaliteit is veruit beter. 
 
Het project zou orders kunnen krijgen om schoolschoenen te produceren, maar 
vanwege de huidige machines, materialen en andere gereedschappen, kunnen ze 
de bestellingen niet opnemen omdat ze niet in staat zouden zijn om binnen de 
vereiste tijd, kwaliteit en kwantiteit te leveren. 
Ze hebben daarom geld nodig om meer gereedschappen aan te schaffen, 
waaronder een ontwerpmachine, een krachtige naaimachine, een polijstmachine, 
een droogruimtemachine, een steekhandmachine, een elektrische 
reduceermachine en het salaris van 1 gekwalificeerde trainer die hun 
vaardigheden zal helpen verbeteren om kwaliteitsproducten te maken. 
Momenteel is dit project in staat elke maand minstens 20 paar schoenen te maken 
en te verkopen. Ze hebben ook drie grote aanbestedingen voor schoenen kunnen 
binnenhalen, waarmee ze een winst van 1,4 miljoen TZS (ongeveer 600 USD) 
hebben behaald. Ze kunnen ook drie ouders betalen die eerst leerlingen waren 
maar nu experts zijn in het maken van schoenen. Elke ouder krijgt 3000 TZS voor 
elk verkocht paar schoenen, dus ze kunnen tot 60.000 per maand verdienen en dit 
is naast wat ze verdienen als ze enorme hoeveelheden schoenen kunnen maken en 
verkopen voor hun grote klanten. 
 
Algemene doelen 

- Om het inkomen van drie werkende ouders november 2024 met 50% te 
verhogen 

- Ouders te helpen het aantal maaltijden per dag te verhogen van twee tot 
drie tegen november 2024.  

- Om de vaardigheden van 10 ouders te verbeteren zodat ze niet alleen 
schoenen kunnen maken, maar ook sandalen, tassen, riemen en laarzen. 

 
Wat de Interventie zal opbrengen 
Door de interventie zullen extra machines, waaronder een ontwerpmachine, een 
krachtige naaimachine, een polijstmachine, een droogruimtemachine, een 
steekhandmachine en elektrische verkleinmachines kunnen worden aangekocht. 
Er zullen trainingen in andere vaardigheden worden gegeven zodat ze riemen, 
laarzen en tassen kunnen maken, wat niet mogelijk was toen ze begonnen 
vanwege de beperkte financiële capaciteit om materialen, benodigde 
gereedschappen, machines en een vergoeding voor de trainer aan te schaffen. 
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Deze nieuwe machines plus de beschikbare machines zullen hun capaciteit 
vergroten om meer te kunnen produceren. Hoe meer ze gaan produceren, hoe 
lager de productiekosten en hoe hoger de winst. Op deze manier zullen de 
werkende ouders ook meer geld verdienen omdat ze per verkocht paar schoenen 
worden betaald. En aangezien ze ook andere producten gaan maken en verkopen, 
zal hun loon dienovereenkomstig stijgen. 

 
De winst die uit het bedrijf wordt opgebouwd, wordt in tweeën gedeeld; 60% zal 
worden gebruikt om bekwame ouders meer inkomsten te geven en 40% zal 
worden gereserveerd om de activiteiten van het bedrijf te laten groeien, omdat ze 
van plan zijn een klaslokaal te renoveren om als extra werkruimte van de fabriek te 
dienen zodat ze meer kunnen produceren en meer mensen in en buiten Morogoro 
kunnen bereiken. 
 
Hun belangrijkste markt tot nu toe zijn ouders van scholieren in Turiani en enkele 
instellingen die hen tot nu toe drie offertes hebben laten maken. Voor het op de 
markt brengen van de schoenen, voornamelijk schoolschoenen, zijn ze van plan 
schoolhoofden in te schakelen die de grootste invloed hebben op de ouders wat 
betreft de kwaliteit van schoenen die de leerlingen naar school dragen. Ze betalen 
hen ook commissie voor elk paar schoenen dat door hun referentie wordt gekocht. 
Er zullen ook leraren bij worden betrokken om ouders van kinderen aan te 
moedigen om kwaliteitsschoenen te kopen die door de kerk zijn gemaakt. 
 
Ze zijn ook van plan om groothandelaren in Morogoro en enkele detailhandelaren 
in Mvomero erbij te betrekken, die hun producten tegen groothandelsprijs zullen 
kopen, wat hen op hun beurt zou helpen om grote hoeveelheden te produceren.   
 
De kerk heeft vertrouwen in dit bedrijf omdat het winstgevend is, in die zin dat de 
productiekosten voor een paar schoenen 12.750 TZS zijn (gelijk aan 5,5 USD) en na 
aftrek van alle kosten ze een winst van 3250 TZS (1,4 USD) overhouden, en dit 
komt door de kleine hoeveelheid die ze produceren. Met een groter 
productievolume zullen ze meer verdienen. Productiematerialen worden gekocht 
in Morogoro, dezelfde regio waarin ze zich bevinden, dus materialen kosten niet te 
veel. 
 
Wanneer deze interventie wordt gefinancierd willen ze ouders van studenten in de 
hele regio gaan bereiken, ze hebben ook een winkel in de kerk waar kant-en-klare 
schoenen zijn uitgestald die iedereen kan kopen, inclusief kerkleden.  

4. Geschatte kosten en rapportages 
 

De totale geschatte kosten van het project voor dit jaar zijn €7.059 - € 7.331 (het 
exacte bedrag wordt bepaald bij het vastleggen van dit project). 
 
Tijdens en na het project wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van het 
project. 


