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HONINGVERWERKING VOOR 30 VERZORGERS VAN 

TZ0359 | Project Informatie 
 

 

LAND: Tanzania 
 

DOEL: De interventie heeft als doel om te voorzien in alternatieve economische 
activiteiten voor 30 verzorgers van het project TZ0359, die zich bevinden in de 
MUUNGANO-groep en afhankelijk zijn van kleine landbouw.     
 

PROJECT: TZ0359 
 

 

INHOUDSOPGAVE: 
 

1. INFORMATIE OVER DE KERK EN HET PROJECT. ........................................................................... 3 

2. INFORMATIE OVER DE GEMEENSCHAP. ..................................................................................... 3 

3. INFORMATIE OVER DE INTERVENTIE ........................................................................................... 4 

4. DE GESCHATTE KOSTEN EN DE TERUGKOPPELING. ..................................................................10 
 
 
 
 

  



 

 Voorstel: INT-0000030405 

1. Informatie over de kerk en het project.  
 
De kerk die het project implementeert is de Anglicaanse Muhalala kerk. De kerk is 
gebouwd in 2012 en behoort tot de Anglicaanse kerk van Tanzania. Er zijn 450 
actieve kerkleden en 250 kinderen die kerkdiensten wekelijks bezoeken.  
 
De kerk werkt samen met Compassion sinds 2015. Het project heet het 
Anglicaanse Muhalala project. Het project heeft 233 sponsorkinderen via het 
sponsorprogramma van Compassion in de leeftijd 1-21 jaar.  

2. Informatie over de gemeenschap.  
 
Het project ligt in de gemeenschap Manyoni. 
Deze omgeving heeft 3900 inwoners. 
Dichtstbijzijnde grote stad is Singida. 
 
Economische context en benodigdheden 
Het gemiddelde maandelijkse inkomen is TZS 
60.000 (ongeveer €25,85). Levensonderhoud 
en landbouwvaardigheden zijn de 
belangrijkste bezigheden. Het gebied is droog 
maar zeer geschikt voor het houden van 
geiten en kippen. 
 
Gezondheidscontext en benodigdheden 
Er is een ziekenhuis in de omgeving met een 
medische winkel. Er is behoefte aan een 
apotheek in dit gebied.  
 
Onderwijs context en benodigdheden 
Er is geen vakschool of middelbare school en aan een vakschool voor 
beroepsopleidingen.  
 
Godsdienstige context en benodigdheden 
In de omgeving wonen zowel moslims als protestanten. Er is behoefte aan 
prediking en onderwijs van het evangelie. Sommige mensen beoefenen 
besnijdenissen en Ngoma-dansen. 
 
Sociale context en benodigdheden 
Er is behoefte aan voorlichting over passende gewoonten en rituelen met 
betrekking tot meisjes. Kinderhuwelijken is een uitdaging.  
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3. Informatie over de interventie 
 
Omschrijving van het probleem 

Onvoorspelbare regen in de regio Muhalala Manyoni is een uitdaging voor de 

inwoners. Het regende vaak minder dan verwacht en het had gevolgen voor de 

landbouwactiviteiten van de mensen, hun belangrijkste economische activiteit. 

Vanwege onbetrouwbare landbouwactiviteiten vormden 30 verzorgers van TZ0359 

een groep genaamd Muungano die zich bezighoudt met de productie, het 

verzamelen, verpakken en verwerken van honing. Ze zijn dit bedrijf begonnen, ze 

hebben enkele bijenkorven en zijn begonnen met het oogsten van honing, maar 

hun kapitaal is klein om de beschikbare kansen te maximaliseren en hun 

inkomsten te vergroten. 

 

De economische status van het huishouden is de belangrijkste reden om te zoeken 

naar andere economische activiteiten. De kosten voor het verzamelen en 

verpakken van honing waren een uitdaging voor de verzorgers. De geselecteerde 

verzorgers zijn arbeiders en hun kinderen staan onder de hoede van grootouders 

of andere familieleden die ook geen andere economische activiteiten hebben, 

behalve in de teelt van gewassen. 

 

 
 

Door een gebrek aan regenval in het gebied, krijgen de families normaal gesproken 

een lage oogst. De kostwinners in deze 30 gezinnen zijn arbeiders en worden 

betaald op basis van dagloon, wat slechts genoeg is voor een enkele maaltijd. 

Dagloners werken in steengroeven en werkplaatsen voor de productie van 

bakstenen om dagelijks brood te verdienen. Ze worden soms betaald op basis van 

het deel van het werk dat ze per dag hebben verricht. De meesten van hen zijn 

vrouwen en ouderen, ze hebben niet genoeg kracht om te werken en te presteren 
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om meer geld te krijgen. Dit is van invloed op hun inkomen en aan de andere kant 

op hun vermogen om voor hun gezin te zorgen. Daarom moeten ze zich 

bezighouden met andere activiteiten die niet afhankelijk zijn van regen. 

 

Het is heel belangrijk om andere inkomsten genererende activiteiten te hebben, 

zoals het produceren, verzamelen, verwerken en verpakken van slijpstenen om 

hen te helpen hun jaarkalender voor winst te gebruiken. Het inkomen dat ze uit de 

honinghandel halen, vormt een aanvulling op hun activiteiten op het gebied van de 

productie van gewassen en voorziet in hun basisbehoeften zoals voedsel, kleding, 

behandelingen en onderwijs. Gebrek aan basisbehoeften in gezinnen beïnvloedt 

de groei van kinderen en hun schoolprestaties. 

 

Door de MUUNGANO-groep te ondersteunen, kunnen ze een andere bron van 

inkomsten krijgen en hun overmatige afhankelijkheid van enkele 

inkomstenbronnen, namelijk seizoensgebonden gewasteelt, verminderen. Het 

Honingproject zal hen helpen een markt te creëren voor lokale 

honingproducenten, omdat ze honing van hen zullen verzamelen en deze 

vervolgens zullen verwerken, verpakken en verkopen tegen hogere prijzen. Ze 

zullen ook bijenkorven hebben om ze zelf honing te laten produceren om hun 

capaciteit te vergroten om alle mogelijke kansen in hun omgeving te benutten. 

Behalve dat het project ten goede komt aan de MUUNGANO-groep, zal het ook de 

gemeenschap ten goede komen, omdat lokale producenten de markt voor hun 

honing in hun omgeving zullen krijgen en ook mensen toegang zullen krijgen tot 

honing van de groep. 

 

 
        Een traditionele bijenkorf 

De groepsleden krijgen zakelijke vaardigheden aangeleerd om hen de beschikbare 
zakelijke kansen volledig te laten benutten. Ze worden geïnformeerd over het 
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verwerken, verpakken en produceren van bijenproducten. We willen ze geen tools 
geven zonder dat ze de aangeleerde vaardigheden en kennis kunnen gebruiken om 
winst te maken.  
 
Om het project uit te voeren, heeft het Compassion project ca. € 6000 nodig. De 
kerk en de verzorgers zullen ca € 600 bijdragen als aanvulling op het fonds bij de 
uitvoering van het project. 
 

 
 
Achtergrondinformatie 
Compassion International Tanzania werkt samen met meer dan 524 Compassion 
projecten uit 21 regio's van het vasteland van Tanzania. De Compassion projecten 
hebben meer dan 113.553 deelnemers aan het programma geregistreerd in de 524 
projecten. Deze interventie omvat 1 project, namelijk TZ0359 Anglicaanse 
Muhalala met in totaal 233 deelnemers aan het programma. Het project is een van 
de kerkpartners waarmee Compassion International Tanzania samenwerkt in het 
centrale deel van Tanzania om kinderen uit armoede in Jezus Naam te bevrijden. 
 
Het Anglicaanse Muhalala-project TZ0359 bevindt zich in Manyoni in de omgeving 
Singida. De regio ligt in het centrale, semi-aride (gebied met warm en droog 
klimaat) deel van het vasteland van Tanzania. Met betrekking tot het klimaat zijn 
er twee belangrijke kenmerken, namelijk temperatuur en regenval in de regio. De 
regio maakt deel uit van de semi-aride centrale zone van Tanzania, waar weinig 
regen valt en er zijn korte regenseizoenen die vaak grillig zijn met vrij 
wijdverspreide droogte in een op de vier jaar. De totale regenval varieert van 500 
mm tot 800 mm per jaar met een grote geografische, seizoensgebonden en 
jaarlijkse variatie. Er zijn twee vrij goed gedefinieerde seizoenen, het korte 
regenseizoen in de maanden december tot maart of soms tot april en het lange 
droge seizoen van april tot november. 
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Van de 216.992 agrarische huishoudens in de regio Singida, meldde bij de Singida 
Regionale Agrarische volkstelling - 2007/2008 dat de belangrijkste bron van 
inkomsten de verkoop van voedselgewassen (52,8%) was, gevolgd door de 
verkoop van marktgewassen (16,6%), overige informele inkomsten (9,6%), verkoop 
van vee (6,2%), bedrijfsinkomsten (5,0%), verkoop van dierlijke producten (3,4%) 
en contante overmakingen (2,2 %). Loon en salaris was maar voor 1,5% van de 
huishoudens op het platteland een bron van inkomsten. Dit betekent dat de 
mensen in dit gebied hun voedselgewassen het meest verkopen om geld te 
verdienen, omdat ze geen andere inkomstenbronnen hebben. De verkoop van 
voedselgewassen zorgt ervoor dat de families honger lijden. 
 
Door een interview tussen de MUUNGANO-groepsleden en de medewerkers van 
het Compassion-project werden de oogstgegevens van de afgelopen 3 jaar 
vastgesteld dus in 2020, 2021 en 2022 van de 30 families. In 2020 had elk 
huishouden gemiddeld 2,7 zakken (100 kg elk) maïs geoogst. In 2021 oogstte elk 
huishouden gemiddeld 3,05 zakken (elk 100 kg) graan en in 2022 oogstte elk 
huishouden 1,7 zakken (elk 100 kg). Met deze oogststatistieken is het duidelijk dat 
deze mensen niet alleen op de landbouw kunnen vertrouwen om in al hun 
behoeften te voorzien. De geoogste gewassen gedurende drie jaar waren niet eens 
genoeg om aan hun voedingsbehoeften van het jaar te voldoen. Dit vraagt om 
dringende steun aan de families, zodat zij een andere bron om inkomsten te 
werven kunnen krijgen die relevant is voor hun omgeving en waar ze voldoende 
kennis over hebben.  
 

 
 
Uit de bevindingen bleek dat sommige gezinnen geen voedsel hebben en niet in 
staat zijn om te voorzien in de schoolbehoeften van de kinderen. Sommige van hen 
hebben alleen hun kinderen op school ingeschreven, maar laten alleen de kinderen 
naar school gaan die staan ingeschreven bij het Compassion project, omdat ze de 
kinderen die niet naar het project gaan niet kunnen ondersteunen, omdat zij geen 
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ondersteuning ontvangen via het project. Van de 30 geselecteerde verzorgers zijn 
er 9 alleenstaande ouders, is één gezinshoofd gehandicapt, 7 huishoudens hebben 
een gezinsgrootte van meer dan 5 leden en 13 gezinnen zijn ouderlingen. Maar 
deze mensen hebben los van hun situatie, door het Compassion-project, hulp 
ontvangen, ze hebben hun houding veranderd en ze zijn klaar om op eigen benen 
te staan door middel van activiteiten waar ze een inkomen mee kunnen genereren, 
waarmee ze kunnen voorzien in de behoeft van hun families.   
 

 
 
Om de uitdaging aan te gaan is er veel gedaan door de gemeenschap, de lokale 
overheid, de kerk en andere niet-overheidsorganisaties. De gemeenschap heeft 
geprobeerd de teelt van gewassen te veranderen en is naar de stad verhuisd voor 
kleine bedrijven. TEARFUND ondersteunt inwoners van Muhalala door 
ondernemerschapsonderwijs te geven en autochtonen te motiveren om spaar- en 
kredietgroepen te hebben. TASAF ondersteunt ook 100 huishoudens door hen 
maandelijks van voedsel te voorzien. 
 
De groep is al begonnen met een bijenteeltproject met 82 kasten en heeft enkele 
verwerkings- en verpakkingsfaciliteiten. Maar ze hebben geen geld om honing van 
lokale producenten te kopen. Ze hebben hun 82 bijenkorven die ze twee of één 
keer per jaar kunnen oogsten, maar er zijn lokale mensen die worstelen met de 
markt. Dit is een kans die de verzorgers willen benutten door honing van lokale 
producenten te verzamelen, deze te verwerken en tegen een winstgevend tarief te 
verkopen. Dit betekent dat ze hun eigen 82 bijenkorven hebben, maar wanneer ze 
wachten op hun bijenkorven om te rijpen, zullen ze bezig zijn met het verzamelen 
van honing van andere lokale producenten tegen lage kosten en deze verwerken 
en verkopen tegen winstgevende prijzen. Op deze manier zullen deze gezinnen 
beter af zijn dan ze nu zijn. In het seizoen van 2022 konden ze, afgezien van de 
slechte staat van hun bijenkorven, bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid honing (50 
liter) verzamelen, wat de groep deed nadenken over een andere optie om ook 
honing te kopen van nabijgelegen dorpen en andere lokale bijenhouders. Van de 
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50 liter die ze uit hun eigen bijenkorven oogstten, haalden ze een inkomen van TZS 
250.000, wat neerkomt op 108UDS per seizoen. Dit is de honing die ze verkochten, 
maar ze hadden ook wat honing die ze verzamelden voor consumptie in hun eigen 
families. 
 
Vanuit dit idee heeft de groep geconcludeerd dat, met twee opties voor het kopen 
van honing van lokale producenten, het produceren van honing uit hun eigen 
bijenkorven en de andere landbouwactiviteiten, ze hun gezin volledig zullen 
onderhouden en inkomsten zullen genereren. Het project houdt hen het hele jaar 
bezig en op deze manier maken ze voldoende winst. De kerk is goed toegerust om 
de uitvoering van dit project te ondersteunen. Vanuit het nationale kantoor is er 
een lokale partnerschapsondersteuner en een levensonderhoud specialist ter 
ondersteuning van dit project en samen met de kerk zullen ze dit project 
ondersteunen om het volledig uit te voeren. 
 

 
 
Doelstellingen 

1. Geld verstrekken aan de 30 verzorgers van de MUUNGANO-groep via het 
project TZ0359 om op 30 september 2023 honing te verzamelen van lokale 
honingproducenten.  

2. Om de 30 verzorgers van de MUUNGANO-groep zakelijke vaardigheden aan 
te leren voor 30 september 2023. 

3. Om de 30 verzorgers van de MUUNGANO-groep aan te leren hoe zij honing 
moeten verwerken, verpakken en op de markt moeten brengen om een 
inkomen te generen voor 30 september 2023.  

 
Succes indicatoren 

- Verzorgers ontvangen geld om honing te kopen van lokale producenten. 
- Verzorgers verzamelen honing van lokale producenten. 
- Verzorgers worden getraind in zakelijke vaardigheden.  
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- Verzorgers leren om hun honing te verwerken, verpakken en op de markt 
te brengen.  

- Verzorgers genereren hun eigen inkomen via de verkoop van honing.  
 
Oplossingen voor de interventie 
De interventie zal worden uitgevoerd in het project TZ0359 Anglicaanse Muhalala 
in de regio Manyoni. Het is bedoelt voor de MUUNGANO-groep van 30 verzorgers 
die betrokken zijn bij het zakelijke project om honing te verkopen. In hun project 
zullen ze honing verzamelen van de lokale producenten, ze zullen een 
bijenteeltproject doen en honing uit hun eigen bijenkorven produceren, honing 
verwerken en verpakken om waarde toe te voegen en maximale winst te behalen 
uit het respectieve project. 
 
De groep krijgt geld voor de lokale producenten om haar honing 
inzamelingsproject te lanceren. Ze zullen ook worden getraind in zakelijke 
vaardigheden en verpakking, evenals in verwerkingsvaardigheden om de 
toegevoegde waarde van de bijenproducten te helpen. De kerk is goed toegerust 
om de uitvoering van dit project te ondersteunen. Vanuit het nationale kantoor is 
er een lokale partnerschapsondersteuner en een levensonderhoud specialist ter 
ondersteuning van dit project en samen met de kerk zullen ze dit project 
ondersteunen om het volledig uit te voeren. Bij de implementatie zijn 
natuurspecialisten van de overheid betrokken, met name de afdeling bijenteelt 
van de lokale overheid. 
 
Betrokken huishoudens zullen lokale middelen mobiliseren en samenwerken met 
lokale aannemers om ervoor te zorgen dat het project met succes wordt 
uitgevoerd. De groep zal het project ondersteunen met de inkomsten die worden 
gegenereerd door de verkoop van bijenproducten. Van hetzelfde inkomen blijft er 
een percentage in de groep voor de exploitatie en een ander percentage zal door 
de leden worden gebruikt als hun inkomen om in de behoefte van hun gezin te 
voorzien. 

4.  De geschatte kosten en de terugkoppeling.  
 

De totale geschatte kosten van het project bedragen € 5.780 - € 6.130. (Het exacte 
bedrag wordt bepaald bij het vastleggen van dit project). 
 
Er wordt een terugkoppeling gegeven over de ontwikkeling van dit project en 
nadat het project is afgerond.  


