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Stichting Kwartels voor Afrika
Nederland
Supermarkt Marqt blijft de vaste en grootste afnemer. De gestage groei van de filialen
dwong tot decentralisering. Drie externe broederijen, een opfok adres, meer privé
adressen en nu in totaal drie zorgboerderijen zorgen voor voldoende eieren.
Veel welwillende vrijwilligers met een warm hart voor het goede doel nemen iedere week
een tas met eieren mee zodat ze vanuit Sondel, Wamel, Harmelen, Culemborg,
Veenendaal in Utrecht komen. Na een zorgvuldige controle, ompakken en etiketteren
worden wekelijks gemiddeld duizend naar de Marqt winkels getransporteerd.
Deze omzet met de levering aan Lindenhoff en een aantal kaaswinkels plus de
verschillende giften van organisaties en privé personen maken dat er genoeg middelen
blijven om het proces in Uganda door te laten gaan.
Coaching
Wekelijks email contact maandelijks skypen en indien nodig een telefoontje om de
partners in Uganda met raad en daad bij te zijn. Tijdrovend, stimulerend en motiverend
naar beide zijden. Daar om niet bij de pakken neer te gaan zitten alhier om wekelijks de
eieren te blijven leveren.
Uganda
Foundation Quails for Africa Uganda
De vorming van een eigen stichting laat zien dat het idee om kwartels te houden en ze ten
nutte te laten zijn van de minder gefortuneerden geland is. Vier bestuursleden zetten zich
voor onder andere de marketing en de meest efficiënte wijze van voeren en hokken
bouwen. Hun eerste doel is het verkrijgen van een licentie voor de kwartelhouderij. /dit is
momenteel strikt genomen niet noodzakelijk maar wel verstandig met het oog op de
toekomst.
Kampala
De kunst van het uitbroeden en opfokken wordt voldoende beheerst. Een hondertal dieren
met een tachtig eieren per dag zorgt voor voldoende verkoop mogelijkheden en voldoende
broedeieren. De oude hokken staan nu in Jinja en de nieuwe efficenter en fraaier gemaakt
vormen een mooi geheel tegen de achtermuur.
De eerste contacten met de oma's van de buurt worden gelegd met het oog op een te
vormen oma groep niet ver van deze modelboerderij.
Jinja
De organisatie PEFO heeft twee hokken geplaatst bij de oma's die interesse toonden en
waarmee in 2013 contact gemaakt is.
De organisatie heeft in hun vijf jaarplannen de kwartel opgenomen.

'De schijf van vijf'is voor veel oma's een onbekend verschijnsel. Het eenzijdige voedsel eist
zijn tol. Mee daarom is een diëtiste aangetrokken om de oma's en hun kleinkinderen
bewust te maken van het belang van het eten van gevarieerd voedsel.
Het eiwit rijke eitje is een welkome aanvulling.
Zelf uitbroeden is geen groot succes. Een externe broederij bood uitkomst zodat er
genoeg dieren waren om aan de oma's te geven en zelf ouderparen te houden.
Het Pefo kantoor en hun boerderij nu twintig minuten rijden uit elkaar komen in 2015 op
een plek.
De stroomvoorziening is daar in orde. De verwachting is dat dan het zelf uitbroeden
succesvoller zal zijn.
Njeru
Een ex-Pefo werkneemster met veel ervaring met oma's was vanaf het begin betrokken bij
het project en dreigde nu uit beeld te gaan. Vanwege haar bekwaamheid en omdat ze met
de kwartel verder wilde, is ze met ondersteuning van Nederland en de kwartelhouderij in
Kampala voor zichzelf begonnen. Inmiddels heeft ze een eigen kwartelhouderij met een
tachtig dieren en een zestig eieren per dag. Ze laat de eieren uitbroeden bij een externe
broederij. Het is haar ambitie om in 2015 twee goed lopende granny groepen te hebben
en alvast meerdere groepen in de pijplijn te zetten voor het jaar daaroop.
Met haar ervaring als trainster en kwartelhoudster kan ze overal waar ze nodig is
beginnende groepen begeleiden.

