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INKOMENGENERERENDE ACTIVITEITEN VOOR 
OUDERS/VERZORGERS VAN PROJECT TZ0140  
Projectinformatie 
 
 
LAND: Tanzania 
 
DOEL: Het ondersteunen van 102 ouders/verzorgers die te weinig verdienen om in 
de basisbehoeften van hun gezin te voorzien, met kapitaal- en bedrijfstrainingen 
om hen te helpen de financiële situatie van hun gezin te verbeteren. 
 
PROJECT: TZ0140 
 
INTERVENTIE: INT-0000030698 
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1. Kerkpartner en projectinformatie 
 
De kerkpartner die het project leidt, is opgericht in 1978 en behoort tot de 
denominatie Tanzania Assemblies of God. Ze hebben 370 actieve kerkleden en 231 
kinderen die de wekelijkse diensten bezoeken. 
 
De kerkpartner is sinds 2012 betrokken bij Compassion. Het Compassion-project 
heet Kituo cha Huduma ya Mtoto. Het project ondersteunt 238 kinderen via het 
sponsorprogramma (leeftijd 1-21). 

2. Information over de gemeenschap 
 
Het project bevindt zich in de gemeenschap 
Oldonyosambu. Dit gebied telt 7.772 inwoners. 
De dichtstbijzijnde grote stad is Arusha.  
 
Economische situatie & behoeften  
De meeste leden van de gemeenschap houden 
zich bezig met lokale veehouderij. Er is een grote 
behoefe aan ondernemerschapstrainingen. 
 
Het gemiddelde maandinkomen is TZS 45.000 
(circa € 19,25). Het werkloosheidspercentage is 
85%. 
 
Gezondheidssituatie & behoeften 
Er is een gebrek aan betrouwbare gezondheidszorg en aan medicijnen in de 
ziekenhuizen en ziektekostenverzekeringen. 
 
Onderwijssituatie & behoeften  
Er is analfabetisme onder volwassenen en de schoolprestaties van de kinderen 
moeten verbeterd worden. 
 
Geestelijke en culturele situatie & behoeften 
90% van de gemeenschap is bekend met, en wordt verteld over het evangelie van 
Jezus Christus. Er moet nog meer worden gedaan voordat ze Jezus als hun 
persoonlijke Verlosser kunnen accepteren. 
 
De traditionele besnijdenis van Maasai en andere gerelateerde vieringen die 
jaarlijks door deze gemeenschap worden gehouden hebben invloed op de 
onderwijsdeelname en leiden tot schooluitval. 
 
Sociale situatie & behoeften  
Migratie van gezinnen die op zoek zijn naar weiden voor het vee,  leidt tot 
onstabiliteit in de gezinnen. 
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3. Informatie over de interventie 
 
Probleemstelling 
Tanzania heeft veel mogelijkheden voor economische activiteiten die het welzijn 
van de mensen kunnen verbeteren, maar de meeste Tanzanianen zijn afhankelijk 
van zelfvoorzienende landbouw om in hun levensonderhoud te voorzien.  
 
Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder moeilijk toegang tot kapitaal, 
vaardigheden en kennis. Volgens het rapport van de Wereldbank is, door de 
nasleep van Covid, de inflatie in november 2021 gestegen tot 4,1%; het hoogste 
niveau van de afgelopen drie jaar. Hierdoor heeft een toenemend aantal gezinnen 
moeite om hun kinderen te voeden. Het gemiddelde aantal kinderaen in Tanzania 
is maar liefst 4,8 kinderen per volwassen vrouw.  
 
Hoewel voor de meesten zelfvoorzienende landbouw de bron van inkomsten is, 
blijft de economische groei in Tanzania ook achter door de genderkloof in 
landbouwproductiviteit, looncijfers, ondernemingsklimaat, toegang tot land, 
huiseigendom en financiële diensten. 
 

 
 
De Maasai-gemeenschap, waarin TZ0140 zich bevindt, is een door mannen 
gedomineerde gemeenschap, die grotendeels afhankelijk is van landbouw, 
veeteelt en straatverkoop. Door de droogte van het afgelopen jaar is de oogst 
gedaald en daarmee ook het gezinsinkomen.  
20% van de mannelijke verzorgers zijn met hun vee op zoek gegaan naar groene 
weiden en hebben de kinderen bij hun moeder achtergelaten. 
 
Het gebrek aan middelen van de projecten om ouders te helpen hun 

gezinsinkomen te verhogen heeft ongekende gevolgen voor de gezinnen, 

waaronder hongersnood en aan ondervoeding gerelateerde ziekten onder de 
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kinderen. Dit zorgt ervoor dat ze minder kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 

de gemeenschap en het creëert een laag zelfbeeld bij kinderen en hun ouders. 

 

Bovendien wordt de toegang van vrouwen tot verschillende economische 
mogelijkheden soms ook belemmerd door culturele barrières. Hulp verlenen aan 
ouders om zich bezig te houden met ondernemerschap kan verschillende 
voordelen opleveren, zoals zorgverleners die zich ten minste drie maaltijden per 
dag kunnen veroorloven, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, betere 
huisvesting enz.  
 

 
 
Uit een snel onderzoek in de wijk Oldonyosambu in het district Arusha is gebleken 
dat de mensen geen productieve activiteiten kunnen uitvoeren omdat zij niet over 
de nodige middelen beschikken, zoals bedrijfskapitaal, 
landbouwproductiemiddelen, voldoende landbouwgrond, vaardigheden, enz. 
 
Deze ouders verdienen hun inkomen meestal met kleine bedrijfjes, als dagloner en 
voor de enkeling met vaardigheden, formeel werk. Er zijn ook ouders die niet 
werken maar afhankelijk zijn van hun familie en de goedheid van mensen. Het 
niveau van de armoede waarin zij leven is van invloed op de holistische 
ontwikkeling van de kinderen en jongeren in het programma.   
 
De 102 ouders die bij deze interventie betrokken zijn, zijn gekozen op basis van 
hun inspanningen om inkomen te verdienen, hun inzet voor het werk dat ze doen, 
hun bereidheid om zaken te doen en de hoeveelheid kapitaal die ze zelf hebben 
(degenen met het minste kapitaal kregen voorrang). 
 
De kerk heeft in het verleden ook andere inspanningen geleverd om het probleem 
van de lage inkomens onder deze en andere ouders op te lossen. Onder andere 
door regelmatig bedrijfstrainingen te geven, vaardigheden aan te leren in het 
maken van verschillende soorten producten zoals bakkerijproducten, traditionele 
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ornamenten, wasmiddelen, kleermakerij, breien etc. Deze interventie zal zich 
vooral richten op degenen die deze ondersteuning niet hebben gekregen en 
degenen die de ondersteuning hebben gekregen maar bij wie het om verschillende 
redenen niet heeft geholpen. 
 
Het project wil de ouders economisch veerkrachtiger maken door hen 
bedrijfsvaardigheden aan te leren waardoor zij beter zaken kunnen doen.  
Het eindresultaat zal leiden tot een verhoogd inkomen van de ouders. 
 
Achtergrondinformatie 
Tanzania Assemblies of God Ebenezer is een Frontline Kerk Partner (FCP-project) in 
het Olmotonyi-cluster in de buurt van de Kilimanjaro. Dit project is op 01/04/2013 
gaan samenwerken met Compassion International Tanzania. In totaal zijn er 250 
kinderen ingeschreven in het programma, waaronder 125 jongens en 125 meisjes. 
TAG Ebenezer begon officieel haar bediening in Oldonyosambu Madukani in 1976. 
De kerk begon met 6 kerkleden en groeide geleidelijk door nieuwe bekeerlingen en 
mensen uit andere kerken. 
 
Omdat de primaire rol van de kerk is om de gemeenschap te dienen, bouwde TAG 
Ebenezer alle noodzakelijke infrastructuren, waaronder klaslokalen, keuken, 
kantoren en toiletten om een veilige en betere omgeving te creëren om te leren, 
te aanbidden en te dienen. 
 

 
 
Gezinnen over de hele wereld worden geconfronteerd met economische 
uitdagingen als gevolg van klimaatveranderingen en covid-19. Deze instabiliteit 
heeft geleid tot extreme armoede en niet vervulde basisbehoeften van de 
kinderen en jongeren over de hele wereld, en dus honger, ondervoeding, 
ontoegankelijkheid van lichamelijke en emotionele basisbehoeften zoals 
gezondheidszorg en onderwijs. (UNESCO, 2014). 
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Het armoedeniveau van gezinnen wordt zichtbaar in sociaal-economische situaties, 
zoals slechte prestaties van de kinderen op school, voortijdige schoolverlating, 
scheidingen in huwelijken enz. Aangezien de gezinnen heel weinig hebben om in 
hun behoeften te voorzien, moeten de jongeren werken om extra inkomen te 
verdienen waardoor hun schoolprestaties verslechteren.  
 
In sommige gevallen kunnen ze niet naar school vanwege gebrek aan school- en 
andere benodigdheden, waardoor ze achterop raken in hun studie. 
 

 
 
In het afgelopen jaar kon minstens 50% van de broers en zussen niet naar school 
omdat hun ouders de schoolbenodigdheden niet konden betalen. Dit houdt de 
vicieuze cirkel van armoede in stand omdat schooluitval leidt tot slechte cijfers en 
dat tot verminderde toegang tot hoger onderwijs. 
 
Interventieoplossingen  
 

1. Om de kans van slagen te verhogen zijn ouders geselecteerd die al een 
klein bedrijfje hebben en lid zijn van spaargroepen in de kerk. De gewoonte 
om te sparen laat financiële discipline zien, wat een basis is voor 
economisch succes van mensen in armoede. 
 

2. Vóórdat ze extra kapitaal ontvangen zullen de ouders/verzorgers worden 
getraind in hoe zij hun bedrijf kunnen laten groeien. Zij zullen kleine teams 
van drie of vier personen vormen om verantwoording aan elkaar af te 
leggen en om elkaar te steunen zodat hun bedrijf groeit.  
 

3. Kapitaal wordt verstrekt om hun bedrijf te laten groeien en in stand te 
houden, afhankelijk van het type en de omvang van het bedrijfje.     
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4. De projectcoördinator en andere kerkleiders zullen deze bedrijven eens per 
maand bezoeken om de voortgang te monitoren en zij zullen steun 
verlenen door elke ouder eens per maand te bezoeken. 
 

5. De specialist op het gebied van levensonderhoud zal de kerk ondersteunen 
bij het opstellen van monitoringstools om de vooruitgang te volgen en 
steun te verlenen. 
 

Doelstellingen 

• Dat het inkomen van de ouders in juni 2023 met ten minste 30% is verhoogd. 
• Dat het kapitaal van de ouders in juni 2023 met ten minste 50% is verhoogd. 
 
Indicatoren van succes 
- Aantal ouders van wie het inkomen in april 2023 is verbeterd. 
- Aantal ouders dat in augustus 2023 een ondernemerschapstraining heeft 

gevolgd. 
- Aantal ouders dat kapitaal krijgt om hun bedrijf te laten groeien. 
- Aantal ouders dat in staat zal zijn om ten minste drie maaltijden per dag aan 

hun gezinsleden te kunnen geven.  
 

-  

4. Geschatte kosten en rapportages 
 

De totale geschatte kosten van het project voor dit jaar bedragen € 9.000 -  
€ 10.000 (het exacte bedrag wordt bepaald bij het vastleggen van dit project op 
basis van de dan geldende wisselkoers).  
 
Een verslag over de ontwikkeling van het project zal minstens één keer worden 
verstrekt. 


