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Stichting Kwartels voor Afrika

NEDERLAND
Udea
De overname van Marqt door Udea en daarmee de overheveling naar het distributiecentrum
in Veghel leverde, na een flinke dip van begin april 2020 tot eind mei 2020, toch een goede
doorstart op.

Gevolgen coronacrisis
De coronacrisis en -maatregelen zorgden ervoor dat de levering van eitjes bij de horeca
stagneerde, maar was tevens de reden dat er een hogere omzet bij een aantal kaaswinkels
en supermarkten kon worden gedraaid.
De consequentie van de coronacrisis voor de zorgboerderijen was dat de eigenaars zelf de
eitjes moesten rapen, omdat de deelnemers een aantal weken niet mochten komen. Al met
al bleef de omzet nagenoeg gelijk aan die van 2019.

Ministeriële goedkeuring
Het verzoek om ontheffing van het verbod om kwartels te mogen houden is toegekend. In
Nederland was het niet toegestaan om kwartels te houden voor commerciële doeleinden,
omdat ze niet op de lijst van productiedieren stonden. Eind 2018 is het proces van de
ontheffingsaanvraag voor Stichting Kwartels voor Afrika gestart en eind 2020 was de
ministeriële goedkeuring binnen. Vanaf dat moment is de Stichting de enige legale
kwartelhouderij in Nederland. Uniek!

Expertise
De nieuwe penningmeester, financieel adviseur van beroep, is in januari 2020 meegeweest
naar Uganda. Hij is op alle plekken geweest waar de stichting contact heeft met oma’s en
heeft bijna alle kwartel houdende vrouwen ontmoet. Zijn expertise en het met eigen ogen
gezien hebben van de projecten ter plekke helpt om als bestuur in Nederland goede
beslissingen te nemen.

UGANDA
Omzet / gevolgen coronacrisis
In januari was er bij de Ugandese marketeers goede hoop op een hogere omzet. De
coronacrisis heeft de handel in maart en april echter zo goed als platgelegd. In de maanden
daarop herstelde de markt zich en zo kwam de totale omzet toch weer uit op een
vergelijkbaar niveau met die van vorig jaar. De omzet staat gelijk aan een Oegandees
modaal jaarinkomen. Echter zijn de kosten voor het openbaar vervoer sinds de coronacrisis
met een factor drie verhoogd.
Gelukkig waren er een aantal sponsoren in Nederland die in de coronatijd juist meer omzet
maakten. Zij wilden het voer voor de kwartels van de vrouwen in Uganda wel betalen
gedurenden de tijd dat zij geen inkomsten hadden vanwege de corona crisis. Ook als



Stichting hebben we vanwege de inkomstenderving van de partners in Uganda moeten
bijspringen.

Projectresultaten
De broedresultaten zijn verbeterd, maar nog niet optimaal. Er zijn op de twee locaties
weliswaar meer kuikens uitgebroed dan vorig jaar, maar de totaalscore blijft onder wat
wenselijk is.

De vrouwen op de locatie in het Westen van het land beloofden iedere week de Branch
Manager op de hoogte te houden, als voorwaarde om bij het project betrokken te blijven. Er
is tot op heden echter geen enkele vorm van contact geweest tussen de Branch Manager en
de vrouwen van dit project. Dit betekent tot onze spijt dat deze locatie niet langer binnen
onze projecten valt.

Werknemers
In 2019 ontvingen de twee marketeers een vast bedrag per maand. In goed overleg met hen
vullen ze nu per maand hun werkuren, activiteiten en verkoop in als basis voor hun
vergoeding. Voor henzelf en voor de Stichting is nu direct duidelijk hoe hun activiteiten zich
verhouden tot hun vergoeding.

Gegevens:
Eind 2020 is Q4A actief in 5 regio's in Uganda.
Q4A werkt samen met bijna 30 vrouwen/oma's.
Samen maken zij een omzet (eieren en jelly) van bijna €3500 (Twee modale jaarsalarissen
in Uganda).
Q4A heeft in 2020 één fulltimer (branch manager) en twee parttimers in Uganda
(marketeers).


