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Stichting Kwartels voor Afrika
Nederland
Continuering en uitbreiding passen het beste bij de ontwikkelingen in dit jaar. MARQT
breidde uit met 3 winkels, waardoor de verkoop gestaag groeit. Hetzelfde is het geval voor
het aantal zorgboerderijen en de particulieren. De oorspronkelijke kwartelhouderij in Oud
– Zuilen is overbodig geworden, alle kwartels zijn nu bij partners. Het centrale verzamelen verpakkingsadres blijft bij de initiatiefnemers die verhuisd zijn naar Hoge Weide te
Utrecht. Vandaar uit lopen alle contacten:met de partners die kwartels houden, met de
afnemers en met de partners in Uganda. Zelfs het uitbroeden van de eieren en de opfok
van de dieren doen met wisselend succes derden.
Uganda
De werkreis in januari 2015 heeft een uitbreiding en sterke professionalisering opgeleverd.
Oma's bleken prima in staat om niet enkel te ontvangen maar zelf initiatief te ontplooien.
Zij leveren het hok, Q4A het gaas en de dieren.
Daarnaast kwam er een bestuur in Uganda wat ook de verantwoordelijkheden kon gaan
dragen. Een duidelijke organogram met een vrij strak rapportage systeem tussen partners
in Uganda, het bestuur in Uganda en Nederland met daarnaast een opsomming van alle
kernwaarden van het project op één A4tje, verschafte helderheid aan beide kanten.
Helaas bleek gaandeweg het jaar dat er weinig veranderde. Rapportages waren
onvolledig, successen bleken beperkt en het bestuur in Uganda bleek niet krachtdadig.
Kampala
De markt in 2015 was erg teleurstellend. Hoewel na een werkbezoek in januari 2015 van
de initiatiefnemers er kansen leken voor verkoop bleek in het verloop van het jaar dat er
nagenoeg geen markt was. Ook lukte het niet om in Kampala een Oma groep op te
starten. Voor de partners in Kampala was deze ontwikkeling erg teleurstellend.
Jinja
Ondanks een nieuwe contact persoon, vernieuwde afspraken en duidelijke doelen lukte
het de organisatie PEFO die contact met plm 600 oma's heeft niet om gedurende het jaar
de bestaande oma groep sterk te maken en evenmin om nieuwe groepen op te zetten.
Njeru
Jesca die bij de start van het QFA project werkzaam was bij Pefo werkt daar inmiddels niet
meer. Zij bleek in staat om een eigen geldgenererende kwartelfarm te starten. Bovendien
startte zij meerdere oma groepen. Haar verbondenheid met de gemeenschap in Luwero
bood de mogelijkheid om aldaar te proberen oma's te interesseren voor de
kwartelhouderij.

Soroti
In Soroti, met name Awaliwal, is de vierde locatie waar met kwartels is gestart. Via Tear
in Nederland kwam Kwartels voor Afrika in contact met de PAG, een kerk die zich inzet om
niet alleen de eigen groep maar de hele (dorps)gemeenschap te ontwikkelen.
Onder coaching en training van Jesca en in samenwerking met de PAG medewerkers
kwamen er in het het rurale gebied in midden/oosten van Uganda niet al te ver van Soroti
nieuwe Oma groepen waarvan sommigen met succes.
Fulltimer
Eind 2015 besloot het bestuur van Kwartels voor Afrika om Jesca in de gelegenheid te
stellen om zich totaal te wijden aan het project middels een maandelijkse toelage. Dit
besluit is gebaseerd op haar gebleken capaciteit om zelf kwartels te houden, de eieren te
vermarkten, om zelf oma groepen te starten en oma groepen in Awaliwal op te zetten.
Gedurende de werkbezoeken blijkt steeds weer haar liefde voor oma's, haar vermogen om
oma's te activeren, haar houding om niet zelf maar oma's aan bod te laten komen en haar
bekwaamheid in moderne communicatieve vaardigheden wat betreft omgaan met oma's,
partners in Uganda en Nederland, email, rapporten schrijven en What's app.
De aanstelling van Jesca als fulltimer voor één jaar was een belangrijk besluit wat zijn
effect in 2016 zal moeten bewijzen.

