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Stichting Kwartels voor Afrika

Nederland
De thuismarkt blijft stabiel. MARQT breidde in 2016 niet uit en nieuwe verkooppunten zijn 
er niet bijgekomen. Wel wisselen de partners die de hennen houden. Sommige 
particulieren of zorgboerderijen stoppen om diverse redenen met hun kwartelactiviteiten 
en nieuwe partners dienen zich aan.
De website heeft een forse vernieuwing ondergaan. Het oude systeem verloor de 
ondersteuning  wat noodgedwongen leidde tot een verbetering. Ook zijn nu de website en
de Facebook pagina geïntegreerd. 
De professionalisering gaat verder door de aanschaf van een grote horeca koelkast  
waardoor een en dezelfde koele temperatuur ook in warme perioden gegarandeerd kan 
worden. 

 
Uganda
Jesca Nantaba de fulltimer van de Stichting in Afrika heeft prima werk verricht. Zonder 
haar zou weinig progressie geboekt zijn. Hoewel er duidelijk afspraken waren met partners
aldaar en het bestuur aldaar vielen de resultaten tegen.
Het bestuur bleek niet in staat om het project verder te brengen. De aanstelling van Jesca 
als fulltimer onder de verantwoordelijkheid van Nederland was wennen.  
Verder bleek dat de rapportage (narratief, financieel en een inventarisatie van aantal 
dieren en eieren per dag) die volgens afspraak gedaan moest worden aan de besturen in 
beide landen te veel vertraging op te leveren en de voortgang te belemmeren.  
Dit heeft gaandeweg geleidt tot een andere manier van werken en daarom een andere 
opzet van het organogram, wat in januari 2017 gecommuniceerd is.
Er waren ook pareltjes van rapportage  die helder inzicht gaven en waarmee we in 
Nederland calculaties kunnen maken om het rendement in Uganda te versterken.

Kampala/Wakiso
De markt in 2016 bleef teleurstellend. Het lukte dankzij Jesca wel om drie omagroepen op 
te starten. Onze partners in Kampala hebben een periode geen fondsen aangevraagd 
omdat ze zagen dat ze de boel niet op orde hadden. Ze lijken steeds meer in plaats van 
minder coaching nodig te hebben. Oorzaken zijn niet goed te achterhalen. 

Jinja
Het lukt de organisatie PEFO die contact met een 600 oma's heeft wederom in 2016 niet 
om gedurende het jaar de bestaande oma groep sterk te maken evenmin om nieuw 
groepen op te zetten, het lukte evenmin om de kwartels te vermeerderen. Tegelijk was de 
financiële rapportage abominabel en vroegen ze wel royaal nieuwe financiële 
ondersteuning aan. We hebben alles overziend besloten geen fondsen meer beschikbaar 
te stellen totdat er verbetering zichtbaar is. Dit in goed en open overleg met de Directeur 



van Pefo die ook lid van het bestuur is. 

Njeru
Jesca heeft een goedlopend geld generende kwartelfarm te hebben. Ze heeft in totaal een
600 euro verdiend en gestort in de kas van het bestuur. Ook heeft ze meerdere oma 
groepen rondom haar eigen farm gestart en eentje in Luwero eigenlijk Wobulenzi
Het is hard werken om de kwartelfarmpjes renderend te houden maar ze doet goed werk, 
kan oma's rekruteren en begeleiden.
De oma's van de groepen bij haar in de buurt kwamen met de suggestie om zelf een zalf 
te maken met als belangrijk bestanddeel verpulverde kwartelei schalen. Deze zalf geeft 
goede resultaten bij droge en verbrande huid en verschillende andere huidkwalen. Dit 
product proberen ze te vermarkten 

Soroti
In Soroti is dankzij Jesca een forse toename van kwartels gekomen met name in het rurale
Awaliwal. Ruim tien omagroepen van start gegaan. Meerdere trainingssessies gingen 
vooraf aan het werkelijk uitzetten van de kwartels. Positieve berichten en goede 
rapportages met financiële resultaten komen door. 

Fulltimer
Dit jaar moest blijken of de aanstelling van Jesca als fulltimer het project verder zou 
brengen. Daarover bestaat geen twijfel. De groei in omagroepen en de vermeerdering van
kwartels is grotendeels aan haar te danken. 
Ze blijkt goed overweg te kunnen met Google Drive waar ze nauwkeurig haar inkomsten 
en uitgaven verantwoord.
Via What's app is dagelijks contact meer regel dan uitzondering en haar vermogen om 
goede rapporten te schrijven was al eerder gebleken.
Daarnaast begrijpt ze steeds beter hoe we als Kwartel voor Afrika te werk willen gaan. Ze 
ondersteunt bijvoorbeeld in hoge mate de aanpak om de oma's zelf actief te laten zijn 
naast de 'no women no win'.
Als dat in sommige regio's niet zo makkelijk blijkt, houdt ze voet bij stuk. 
Opmerkingen vanuit Nederland ook als ze corrigerend zijn, worden vaak ontvangen onder 
dank met 'point taken' wat later ook blijkt en ze durft tegen te spreken dan wel door te 
vragen naar het waarom als ze dat niet begrijpt.

In getallen
Eind 2016 is Q4A actief in vier regio's met in totaal twee en zestig oma's in negen en 
twintig groepen


