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STICHTING KWARTELS VOOR AFRIKA

Doelstelling(statutair)
De stichting heeft sinds negen maart tweeduizendtwaalf ten doel:
1

a. het opzetten van kleine, geldgenererende kwartelhouderijen in
achtertuinen van particulieren in Afrika op microkrediet basis

b. het werven van fondsen om het vorenstaande op te zetten
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden
van kippen en kwartels en het verkopen van de kuikens en (broed)eieren.

Statutair is vastgelegd dat het liquidatiesaldo dient toe te komen aan een algemeen nut
beogende instelling waarvan de doelstelling zo dicht mogelijk ligt bij het doel van de
stichting.

Werkwijze
KvA is een stichting zonder winstbejag. Zij stelt zich tot doel om oma's/vrouwen in Afrika te
helpen kleine, geldgenerende bedrijfjes op te zetten door in Nederland geld te genereren
dmv de verkoop van vooral kwarteleieren, op een diervriendelijk manier geproduceerd.
De eigen ervaring in het verzorgen van kwartels en hoe een bedrijf op te zetten, wordt
ingezet om in Afrika de vrouwen die meedoen in het project tot grotere zelfstandigheid te
brengen.
De Stichting maakt enkel gebruik van vrijwilligers die werk verrichten zonder salaris of
vergoeding voor de gemaakte uren.
De bestuursleden vragen geen onkostenvergoeding voor de reiskosten of anderszins.
De stichting kent geen vergaderkosten en heeft in Nederland niemand in dienst.
De stichting vergoedt wel de (reis)kosten van partners die gemaakt worden in directe relatie
tot de productie van de eieren of kuikens en de vermarkting daarvan.
Het bestuur vergadert gemiddeld eens per kwartaal.

Nederland
De basis voor de fondsen die nodig zijn om in Afrika
kwartelbedrijfjes op te zetten is de verkoop van kwarteleieren
in Nederland. In november 2020 heeft de stichting een
ministeriële goedkeuring ontvangen. Daarmee is de Stichting
de enige legale kwartelhouderij in Nederland.



Op een vijftal zorgboerderijen lopen de hennen van Kwartels voor Afrika, die liefdevol
verzorgd worden door de deelnemers. De deelnemers weten dat hun bezigheden effect
hebben in het verre Uganda bij mensen die het goed kunnen gebruiken en die net als zij ook
kwartels verzorgen.
Op een centraal adres in Utrecht worden de eieren gecontroleerd en verpakt om vanuit daar
hun weg te vinden naar Marqt supermarkten en delicatessenwinkels

De monitoring van het werk in Uganda gaat via Google Drive.
Lijsten met het aantal dieren en kuikens per partner, hoeveel eieren ze leggen, hoeveel voer
ze gebruiken en lijsten met werkuren alsook de verantwoording van ontvangen fondsen
worden in Uganda bijgehouden. Dit is een enorme hulp om vanuit Nederland adequate
coaching te kunnen bieden aan de Ugandese partners.

Iedere maand ontvangt het totale bestuur een maand kasboek mbt alle  inkomsten en
uitgaven, ook fondsen voor Uganda. De penningmeester heeft inzicht alle financiële
handelingen in Nederland en in Uganda. Eens per jaar maakt hij een jaaroverzicht die na
accordering door het bestuur op de website geplaatst wordt1.

Focus 2021
Continueren van het produceren en vermarkten van de duizenden eieren per maand is veel
werk en vraagt veel tijd.
Nu de vraag naar eieren continu hoog is, begint de zoektocht naar een extra zorgboerderij.
Het monitoren op basis van de lijsten in google drive verbetert de coaching van de fulltimer,
hiervoor zijn meer mensen nodig. Zoektocht twee.

Uganda
Een fulltimer (een ervaren sociaal werker in Uganda die vanaf
het begin betrokken is bij het kwartel project) is de spil van het
werk. Ze heeft zelf een kwartelfarm zodat ze een dertigtal
partners vakkundig kan helpen. Deze branchmanager bezoekt
alle partners eens per maand en doet daarvan verslag in een
narratief rapport en via de google bestanden.
Twee part-time marketeers helpen haar bij het vermarkten van
de eieren.
Dit team van drie vrouwen overlegt iedere maand.

Focus 2021
Na een tijd van uitbreiding ligt in dit jaar de nadruk op het efficiënt en renderend maken van
het geheel. Het werken met soms niet geletterde partners in het rurale gebied vraagt veel
geduld. Van uitbreiding kan pas sprake zijn als de basis gezond is en de markt weer
aantrekt. Corona zorgt in Uganda niet voor meer verkoop en de kosten van voer en vervoer
zijn fors.
Daarom verleent de stichting momenteel steun in de vorm van kwartelvoer.

1 Een verslag per jaar van de uitgevoerde activiteiten vanaf 2013 is te vinden op de website


