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Varkensproject for 50 ouders van project TZ0146 
in Isimani | Projectinformatie 
 
 
LAND: Tanzania 
 
DOEL: De interventie heeft als doel 50 ouders/verzorgers uit TZ0146 deel te laten 
nemen aan een varkenshouderijproject om extra inkomsten te genereren. De 
focus ligt op het ondersteunen van ouders bij het runnen van een 
varkenshouderijproject als bron van inkomsten.  
 
PROJECT: TZ0146 
 
INTERVENTIE: INT-0000030960 
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1. Kerkpartner en projectinformatie 
 
De kerkpartner die het project leidt, is opgericht in 1982 en behoort tot de 
denominatie Tanzania Assemblies of God. Ze hebben 104 actieve kerkleden en 246 
kinderen die de wekelijkse diensten bezoeken. 
 
De kerkpartner is sinds 2014 bij Compassion betrokken. Het Compassion-project 
heet TAG Rwang'a Studenten project. Het project ondersteunt 272 kinderen via 
het Kind Ontwikkelings-Sponsor Programma (leeftijd 1-21) 

2. Informatie over de gemeenschap 
 
Het project ligt in de plaats Isimani. Dit 
gebied heeft een bevolking van 10.436 
inwoners. De dichtstbijzijnde grote stad is 
Iringa. 
 
Economische situatie & behoeften  
De bevolking onderhoud zich voornamleijk 
doormiddel door irrigatie landbouw  en 
commerciële landbouw. 
 
Het gemiddelde maandinkomen is TZS 
30.000 (ongeveer € 12,40).  
Het werkloosheidspercentage is 40,00%. 
 
Gezondheidssituatie & behoeften 
Er is behoefte aan medische faciliteiten, geneesmiddelen en schoon en veilig 
drinkwater.  
 
Culturele context & behoeften 
Het is nodig om het evangelie van Jezus Christus te delen. Traditionele dansen zijn 
een belangrijk culturele kenmerk. Tienerzwangerschappen komen veel voor en er 
is behoefte aan vaardigheden op het gebied van ouderschap en gezinsleven  

3. Informatie over de interventie 
 
Achtergrondinformatie en probleemstelling 

De TAG Lwang'a-kerk ligt in het noordoosten van de stad Iringa, ongeveer 35 km 
van de gemeente Iringa. Het ligt op 531 km van de zakenstad Dar es Salaam-
Tanzania. Dit project werd opgericht in september 2014 met 180 geregistreerde 
kinderen, maar dient momenteel 279 kinderen. Volgens de volkstelling van 2012 
telde het kiesdistrict van Isimani 94.908 mensen en groeit de bevolking snel met 
1,8 % per jaar. Het gemiddelde huishouden bestaat uit 6,0 personen. Van de 
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bevolking zijn 44,5% kinderen van 0-14 jaar, 51,5%  15-64 jarigen en 4,0% zijn 65+ 
(National Census 2012). 
 
Economisch is de gemeenschap afhankelijk van seizoenslandbouw en nomadische 
veeteelt. Alles gaat handmatig en men bezit maar kleine stukjes landbouwgrond, 
meestal 1-3 hectare. De belangrijkste gewassen die worden verbouwd zijn granen 
zoals maïs, zonnebloemen, bonen en sorghum en heel soms wortelgewassen zoals 
zoete aardappelen en casave. Vee wordt op kleine schaal gehouden. Er zijn maar 
weinig mensen die wat pluimvee, runderen, varkens en ezels bezitten. Ezels 
worden gebruikt als lastdieren en ossen worden gebruikt om het land te ploegen 
en karren te trekken om bagage te vervoeren. 
 
Huishoudens in Isimani zijn afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw, voor een 
klein deel van veeteelt en van kleine bedrijven. Hoewel het gebied semi-
woestijnachtig is, is het verbouwen van gewassen erg afhankelijk van regenval en 
het regent weinig. Neerslag valt van december tot april/mei en de droge periode is 
van juni tot november. Een laag gezinsinkomen zorgt ervoor dat veel ouders en 
verzorgers in de zomer parttime als arbeider werken om de kost te verdienen. En 
meestal krijgen ze heel weinig loon voor hun werk (alleen hand- en spandiensten).  
Soms hebben ze helemaal geen parttime baan om in hun levensonderhoud te 
voorzien zodat ze van de ochtend tot de avond niets te doen hebben, waardoor ze 
arm blijven en niet over dagelijkse levensbehoeften kunnen beschikken. 
 

 
 
80% van de ondersteunde gezinnen verbetert langzaam hun situatie en wordt 
economisch zelfstandig. Ze kunnen in hun dagelijkse behoeften voorzien en 
verwerven kapitaal om te investeren in andere productieactiviteiten. Sommige 
ouders die steun kregen voor het houden van geiten, houden nu koeien. 
Sommigen zijn overgestapt van kippen op varkens en hebben nu percelen gekocht 
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voor de bouw van huizen en degenen die steun kregen voor landbouwverbetering 
hebben genoeg opbrengst voor eigen voedsel en voor de verkoop; zij oogsten 
minimaal 8 zakken per hectare en zij hebben genoeg om drie hectare te 
verbouwen. Anderen runnen nog steeds kleine bedrijfjes en hun kapitaal is 
toegenomen. Andere ouders zijn erin geslaagd bakstenen te bakken voor de bouw 
van moderne huizen. Als kerk hebben we ervaring in het ondersteunen van ouders 
met inkomstengenererende activiteiten en zien we dat het ondersteunen van 
ouders bij het opzetten van een bedrijfje meer oplevert dan het geven van 
voedsel. 
 
Naast het geven van kapitaal aan verschillende ouders in deze kerk, werden ze ook 
getraind in het houden van varkens, van pluimvee, moderne maïs- en 
zonnebloemteelt en training in ondernemerschap waarbij de ouders wordt geleerd 
om vloeibaar wasmiddel, zeep en bodylotion te maken, manden te breien en batik 
te maken. De 50 uitgekozen ouders in dit project zijn enthousiast en klaar om het 
varkensproject te gebruiken om hun inkomen te verhogen. 
 
Ouders van TZ0146 leren verschillende vaardigheden op het gebied van 
inkomensproductieactiviteiten, maar het ontbreekt hen aan kapitaal om 
productieactiviteiten op te starten en te beheren. Daarom blijven ze aangewezen 
op de traditionele landbouw als basis voor hun inkomsten; traditionele boeren met 
een lage productie alleen voor levensonderhoud. Geen overproductie die hen in 
staat stelt andere economische activiteiten dan landbouw te beoefenen. Wanneer 
de regen stopt zijn ze werkloos. 
 
Deze interventie heeft tot doel 50 ouders te helpen met een 
varkenshouderijproject als aanvulling op hun landbouwactiviteiten. Het zal 
gezinnen in staat stellen hun inkomen te verhogen en kapitaal te verwerven om 
andere ontwikkelingsprojecten op te zetten en in de behoeften van het gezin te 
voorzien. 
 
Om blijvend succes van dit project te 
garanderen, zijn verschillende 
belanghebbenden geraadpleegd, 
waaronder kerkwerkers, een 
kindercommissie, een dierenarts, 
lokale overheidsinstanties, 
functionarissen voor wijkontwikkeling 
en de ouders en verzorgers zelf. Op 
deze manier is er ondersteuning 
vanuit de kerk en frequente 
ondersteuning van dierenartsen. De 
families zullen hun 
landbouwproducten en beschikbare 
grond kunnen gebruiken voor voer 
voor hun varkens. 
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Interventie  
Deze interventie zal worden uitgevoerd in het TAG Rwang'a Kind en Jeugd 
Ontwikkelingsproject TZ0146, dat in het Isimani-cluster in het Iringa-district ligt.  
Er zullen 50 ouders van profiteren. De interventie wordt uitgevoerd bij de 
geregistreerde kinderen thuis en wordt beheerd door de gezinsleden. 
 
Elke ouder krijgt twee biggen en een opfriscursus over het houden van varkens, 
omdat ze de training al eerder hebben gevolgd. Daarnaast krijgen ze ook nog een 
zak varkensvoer van 25 kg ter ondersteuning bij de start van het project. Alle 
biggen worden gevaccineerd om ze tegen ziektes te beschermen. 
 
 

 
 
 
50 Huishoudens zullen zelf varkensstallen bouwen met alleen een fundament van 
cement. Zij zullen voor de rest van de bouw van de varkenstallen plaatselijk hout 
en traditionele materialen gebruiken. 
 
Deze interventie is geschikt omdat het zorgverleners in staat stelt het project te 
beheren en inkomsten te genereren. Het project weerhoudt hen er niet van om 
deel te nemen aan andere landbouwprojecten, omdat het voeren van varkens niet 
moeilijk is en ook landbouwresten als voedsel voor varkens kan dienen. De mest 
uit de varkensstal zal weer nuttig zijn op de boerderijen en de landbouwproductie 
te stimuleren. 
 
 



 

 Voorstel: INT-0000030960 

 
Doelstellingen 
1. Om 50 verzorgers in staat te stellen om tegen 30 september 2023 een 

varkenshouderij opgezet te hebben. 
2. Om tegen 30 september 2023 50 huishoudens een opfriscursus over varkens- 

houden te geven. 
3. Om elk gezin van 50 kinderen tegen 30 september 2023 van 2 biggen te 

voorzien. 
 
Indicatoren van succes 

• 50 families runnen een varkenshouderijproject. 

• 50 families ontvangen 2 biggen. 

• 50 families hebben een training ontvangen om varkens te houden. 

• 50 families verdienen een inkomen door het varkenshouderijproject. 
 

   
Deze interventie is in lijn met Sustainable Development Goals 1, 2 en 10 van de Verenigde Naties 

4. Geschatte kosten en rapportages 
 

De totale geschatte kosten van het project voor dit jaar zijn € 5450 - 6000 (het 
exacte bedrag wordt bepaald bij het aangaan van dit project op basis van de dan 
geldende wisselkoers) 
 
Er wordt minimaal één keer gerapporteerd over de ontwikkeling van het project. 
 


