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Stichting Kwartels voor Afrika

NEDERLAND
Udea
We hebben een goed jaar met Udea en de vervoerder Marc Speets gehad.

Coronacrisis
Ook in het jaar 2021 waren er maatregelen rondom het coronavirus van kracht. Net als in
het voorgaande jaar, zorgde dit ervoor dat de levering van eitjes bij de horeca stagneerde,
maar werd er een hogere omzet bij een aantal kaaswinkels en supermarkten gedraaid.

Ongegronde klacht en gevolg
Een half jaar nadat de Stichting ontheffing van het RVO krijgt om kwartels te houden (en
daarmee de enige legale kwartelhouderij in Nederland is) ontvangen we een klacht met
betrekking tot de behuizing van de dieren.
Het RVO kent de klacht toe en we ontvangen een aangetekende brief met ‘last en
dwangsom’ als de situatie niet direct veranderd wordt. Daarop is er contact geweest met het
RVO waarin hen is verzocht in hun eigen archieven te duiken en de ontheffing die zij zelf
hebben verleend - op basis van dezelfde behuizing - te bestuderen.
Deze zaak liep tegelijkertijd met de periode dat we normaliter kwartels kopen in Duitsland.
Dit is afgeblazen, omdat het zeer de vraag was in hoeverre het RVO de ontheffing zou
handhaven. Uiteindelijk is de klacht ingetrokken, maar tegen die tijd had de kwartelhouder in
Duitsland geen dieren meer en moeten we wachten tot maart 2022.

Ondanks dat de klacht met een sisser afliep, is de zorgboerderij waar de klacht op
gebaseerd was (Culemborg) afgehaakt. Het is verdrietig en spijtig om afscheid te moeten
nemen van de kwartelverzorgers van deze zorgboerderij. Daarnaast hebben we ook geen
nieuwe kwartels kunnen inkopen en hebben we veel te weinig eieren.
Als tussenoplossing heeft een zorgboerderij (Wadenoijen) aangeboden om eieren uit te
broeden, wat in de toekomst kuikens en na maanden ook weer eieren oplevert.

Ondertussen gaat de zoektocht naar nieuwe zorgboerderijen voort, maar levert nog geen
concrete samenwerking op. Een 19 tal zorgboerderijen binnen een half uur rijden met de
auto vanaf het kwarteleieren-verwerkingspunt is benaderd in december. Een enkele
reageerden met dat het niet bij hen paste, één zorgboerderij was bang dat het mogelijk
gevaarlijk zou zijn voor de vele kippen en één zorgboerderij hebben we bezocht. Deze bleek
echter niet geschikt.



UGANDA
Omzet / coronacrisis
Ondanks de aanhoudende coronacrisis is de jaaromzet iets hoger en ligt deze weer gelijk
aan een Oegandees modaal jaarinkomen. Helaas blijven ook de kosten voor het openbaar
vervoer sinds de coronacrisis met een factor drie verhoogd.

Projectresultaten
De broedresultaten blijven tegenvallen. Constante coaching levert nog niet de gewenste
verbetering op. De bevruchting van de eieren is oké. Echter zijn er veel volgroeide kuikens
die niet uit het ei komen.
Jesca laat met enige regelmaat eieren uitbroeden bij een “professionele” broederij, waar ze
tegen hetzelfde probleem aanlopen - hoewel iets minder ernstig.

De projecten worden het hele jaar door ondersteund door middel van het ‘doneren’ van voer.

Esther ondersteunde Jesca al langere tijd en is nu officieel (op proef) als Marketeer
betrokken. De marketing van de drie marketeers levert alleen geen nieuwe markten/winkels
op en er zal gekeken moeten worden naar een andere aanpak om de markten te bereiken.

Gegevens:
- Eind 2021 is Q4A actief in 4 regio's in Uganda.
- Q4A werkt samen met bijna 20 vrouwen/oma's.
- Zij maken een omzet van €3500 (Twee Oegandese modale jaarsalarissen).
- Verdeling van de opbrengst van de verkoop:

⅓ voor privé, ⅓ voor investering in de eigen business, ⅓ voor kosten project Uganda
- Q4A heeft in 2021 één fulltimer (Branch Manager) en drie part timers in dienst in

Uganda (Marketeers/Suppliers).


