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Stichting Kwartels voor Afrika
Nederland
De afzetmarkt voor de verse kwarteleieren is in 2013 fors vergroot. Doordat Marqt een
vaste afnemer is geworden is de omzet meer dan verdubbeld. Om zoveel eieren te kunnen
leveren is er een kwartel netwerk ontstaan in het hele land; een jong gezin, een jonge
middelbare scholier, een professionele dierhoudster, een zorgboerderij en een bijna
gepensioneerde vogelliefhebber. Ze hebben allemaal hart voor het goede doel. Daarnaast
zijn er weer verschillende mensen betrokken in een transportlijn om de eieren op een
snelle en veilige manier naar Oud – Zuilen te brengen vanwaar ze iedere week opgehaald
worden door een vrachtauto naar de Marqt winkels.
Deze omzet plus de verschillende giften van organisaties en privé personen maken dat er
genoeg middelen zijn om in Afrika vergelijkbare bedrijfjes op te zetten.
Kenia
De pilots in en om Nairobi zijn beëindigd. Hoewel er een voorzichtige start gemaakt was,
bleek in het voorjaar dat overgemaakte gelden voor privé doeleinden besteed werden.
Omdat er in november 2012 tijdens de reis al met de betrokkenen pittig over
doorgesproken was en er duidelijke afspraken over waren gemaakt, was de herhaling
begin 2013 de reden om dit project te stoppen.
Tegelijk is besloten om geen nieuwe pilots op te starten in Kenia of elders maar te
concentreren op lopende projecten in Uganda.
Uganda
Kampala
Kwalitatief slecht voer, onjuiste behandeling van de kuikens onder de warmteplaat,
onwetendheid van het feit dat toevoeging van glucose de jonge diertjes er doorheen
sleept, problemen met de elektrische apparatuur, dit alles zorgde voor veel teleurstellende
broed- en opfok resultaten.
Voorbeeld:
Het slechte voer, waarschijnlijk is er zaagsel, stof of zand doorheen gemengd, zorgde voor
de dood van twee derde van de met moeite groot gebrachte hennen. De les is geleerd,
voer van een betrouwbare foerage fabriek is weliswaar duurder maar nu is dit probleem
gelukkig getackeld.
Tegen het einde van 2013 was er een behoorlijke aantal kwartel hennen die genoeg eieren
legden om in één maand 20 euro winst te maken. Het begin!
Vanaf december 2012 worden iedere week eieren ingelegd en is een externe broederij
ingeschakeld. Dat moet in 2014 genoeg dieren opleveren.
De markt bleek november veel eieren te vragen. Perspectief!
Jinja

De organisatie PEFO heeft contact met een 600 oma's. Ze helpen deze vrouwen met
allerlei praktische geld opleverende activiteiten en voedsel producerende kleinschalige
agrarische activiteiten.
Daarbinnen past de kwartel en het eitje prima.
De broed en opfok resultaten vielen ook hier sterk tegen. Een nieuwe boost was nodig en
is gemaakt tijdens en na het Q4A bezoek in november.
Iedere week broeden naast een gevonden externe broederij moet de oplossing bieden
voor het tekort aan dieren.
Q4A Kampala levert broedeieren aan Q4A Pefo en zorgt daarmee voor uitbreiding van de
goede leghennen
Met vijf oma's die zichzelf hebben opgegeven voor dit project, is een begin gemaakt. Zij
zullen in 2014 een hok en dieren krijgen.
Met PEFO is een Memorandum of Understanding gemaakt om de gemaakte samenwerking
en afspraken vast te leggen.
Het ziet ernaar uit dat 2014 het jaar wordt van de start van twee lopende bedrijfjes.

