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1.

Introductie

Het ondersteuningsproject ter bevordering van de economische veerkracht na Covid-19 heeft een
reële behoefte aan werkkapitaal om economische activiteiten van lokale actoren, die door de gevolgen
van Covid 19 werden getroffen, weer op te starten. De vereniging Decasa, partner van stichting Bright
Future for Children van Nederland, is op zoek naar subsidies om actoren te ondersteunen die onder
de gevolgen van de pandemie lijden.

2.

Context van het project

Net als andere Afrikaanse landen is Senegal getroffen door Covid-19. De maatregelen, zoals het
sluiten van de grenzen, het instellen van een avondklok, het verbod op samenkomsten en de
verplichting tot het houden van afstand hebben, hebben een zeer negatieve invloed gehad op de
economische activiteit We hebben gezien dat het dagelijkse leven tot stilstand kwam en dat de meeste
economische activiteiten duizelingwekkend afnamen. De maatregelen hadden een zeer negatieve
invloed op inkomsten genererende activiteiten omdat het niet mogelijk was om producten te
verkopen en leverden problemen op voor het werkkapitaal. Daardoor hebben veel economische
actoren hun activiteiten opgegeven, waardoor het risico bestaat dat ze voorgoed uit het
productiecircuit verdwijnen.
Gezien al deze moeilijkheden heeft de vereniging DECASA een aantal sectoren geïdentificeerd die
economische activiteiten ontplooiden, die voorheen in het dorp Abéné in het Zuiden van Senegal
banen en inkomsten genereerden. Dit om oplossingen te bieden voor de hervatting van hun
economische activiteiten.

3. Begunstigden
3.1 Economische situatie
Door de Corona pandemie zijn de economische activiteiten van de geïdentificeerde sectoren vertraagd
of bijna aan het verdwijnen. Er is sprake van een sterke omzetdaling doordat de klantenkring steeds
kleiner werd. Omdat Abéné een toeristische aantrekkingskracht had is het aantal bezoekers en
potentiële verkopers zeer sterk gedaald ten gevolge van de pandemie. Dit heeft de verkoop zeer
ongunstig beïnvloed en door de ontstane situatie konden de betrokkenen ook geen geld opzij leggen
om te kunnen herinvesteren, waardoor hun activiteiten dreigen weg te kwijnen.

3.2 Selectie van de begunstigden
De begunstigden zijn geselecteerd op basis van de volgende concrete, objectieve criteria:
- Formeel geregistreerd zijn als onderneming;
- Ervaring hebben met werken in een team;
- Operationeel zijn in de periode van COVID-19;
- In het verleden getraind / geschoold voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.
Op basis van deze criteria zijn aldus de volgende groepen en personen zijn, gezien hun grote
cashflowproblemen, geïdentificeerd als potentiële begunstigden van dit ondersteuningsproject:
de vrouwengroep GIE1 ALLAH TINTU (63 vrouwen);
De vrouwengroep GIE Bara Muso (45 vrouwen);
de vrouwengroep GIE TOUMA DIATTA (25 vrouwen),
drie jongeren, die vleeskuikens fokken.

1A

groupement d'intérêt économique (abbreviated GIE; in English Economic Interest Grouping or Economic Interest Group,
abbreviated EIG) is a Francophone consortium of related businesses, companies, foundations, organsisations or institutes wich
are formally pooling their efforts for competitive advantage. Most partners come from the private sector but inclusion of public
sector partners is not unusual. (Wikipedia)
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3.3

Presentatie begunstigden

De GIE Allah Tintu is een formele economische belangengroep van 65 vrouwen. Ze houden zich in de
wijk Medina bezig met de verwerking van lokale groenten en fruit. Na een opleiding te hebben
gevolgd zijn ze sinds de formele oprichting van de GIE actief op dit gebied.
De GIE Touma Diatta is vernoemd naar een ondernemende vrouw in het dorp. Het is een groepering
van 25 vrouwen die zich met de productie van biologische bouillon. Deze wordt door de locale
bevolking, restaurants en kampementen verkozen boven de industrieel gemaakte bouillon. De
vrouwen zijn geschoold door Africa Felix, een Senegalese ONG.
De kippenkwekers zijn zeer dynamische jongeren, die in het recente verleden vrouwen hebben
begeleid bij de tuinbouw. Ze zijn opgeleid en gediplomeerd aan de technische middelbare beroepsopleiding van Abéné. Ze hebben ervoor gekozen om hun competenties voor het algemeen belang in
hun dorp in te zetten.
De Gie Bara Muso is een groepering van 45 vrouwen, die aan de zee in moeilijke omstandigheden vis
drogen voor de verkoop op de lokale markt. Investering in deze groep geeft aan vrouwen die eerder
thuis bleven voor huishoudelijke taken een inkomen waarmee ze voor hun gezin kunnen zorgen.
Begunstigden

Vóór Covid 19

Specifieke problemen t.g.v. Covid-19
(algemeen zie hoofdstuk 2 en 3.1

1. Gie Bara Muso

Economische activiteiten: vis drogen en
verkopen

Gebrek aan zout.
Terugval
klantenbestand
restaurants, kampementen

Succesfactoren: Grote vraag naar
gedroogde vis op de lokale markt vis
2. Gie Touma Diatta

(particulieren,

Economische activiteiten: Verwerking
van groenten tot biologische bouillon ter
vervanging van de zeer ongezonde
industriële bouillon, genaamd Jumbo.

Gebrek aan voorraad grondstoffen
Verbod op samenkomsten en voortijdige
sluiting van markten.
Terugval klantenbestand (particulieren,
Succesfactoren: Steeds meer huishoudens restaurants, kampementen)
stoppen met industriële bouillon.

3. Gie Allah Tintu

Economische activiteiten: Verwerking
van groenten en fruit.

4. Kippenkwekers

Economische activiteiten: productie van Geen mogelijkheid om te produceren en
vleeskippen.
winst te maken door: BevoorradingsSuccesfactoren: Toename aantal klanten problemen en transportverbod

Prijsstijgingen door een schaarste
grondstoffen. Inkomstenverlies door
onverkochte bederfelijke goederen.
Succesfactoren:
De beschikking over een gebouw dat als Terugval klantenbestand (particulieren,
productie-eenheid dienst doet.
restaurants, kampementen).

4. Doelstellingen
4.1 Algemene doelstelling
Dit project heeft tot doel lokale economische actoren en vrouwengroepen, die getroffen zijn door de
gevolgen van de Covid-19 pandemie, te ondersteunen bij hun respectieve activiteiten. Het zal voor
micro-economische en financiële stabiliteit zorgen waardoor werkgelegenheid wordt behouden. Ze
kunnen zichzelf na 1 jaar ondersteuning in stand houden en opnieuw nieuwe investeringen doen.

4.2 Specifieke doelstellingen van het project
- Lokale actoren voorzien van werkkapitaal;
- Verloren of bedreigde banen terugwinnen;
- Werkgelegenheid creëren.
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5. Verwachte resultaten
-

De 4 onderscheiden (groepen van) begunstigden hebben hun economische activiteit hervat.
135 banen blijven behouden.
De begunstigden gebruiken het ontvangen werkkapitaal op een rendabele wijze .
135 families zijn door de verworven inkomsten uit de geldzorgen, waardoor ze goed voor hun
kinderen kunnen zorgen.
- 3 economische belangengroepen (GIE’s) bestaande uit 132 vrouwelijke verwerkers van lokale
producten en 3 vleeskuikenproducenten die door de Covid-19 pandemie zijn verzwakt, worden

gedurende 1 jaar door DECASA begeleid en middels een donatie ondersteund om hun
economische activiteiten weer op te pakken en/of verder te ontwikkelen.

6. Begeleiding, opvolging en controle
De opvolging en voortgangscontrole zal uitgevoerd worden door DECASA. Er zullen periodieke
bijeenkomsten worden georganiseerd met de begunstigden om de voortgang van de activiteiten en
de productie te monitoren en om het proces van vercommercialisering van de producten te bewaken.
De verslagen van deze bijeenkomsten zullen naar de partner Bright Future for Children worden
verzonden om de transparantie van het project te waarborgen.
7. Kostenraming 1 = Francs CFA 655,957
Begunstigde 1
Gie Bara Muso
Economische activiteit
Producten
Doel van de investering
Gevraagd ondersteuningsfonds
Omschrijving
Bassins 15 L
Afscheidingen
Zoutzakken
Messen
Bijlen
TOTAL
Begunstigde 2
Economische activiteit
Producten
Doel van de investering

Visverwerking
Gedroogde gezouten vis
Verdubbeling van het aantal werktafels (elke vrouw heeft 1 werktafel)
Aantal
45
45
45
45
45

Eenheidsprijs FCFA
1500
2500
4500
1500
1500

Totaal in FCFA

Totaal in €

66.000
110.000
198.000
66.000
66.000
506.000

100,62
167,70
301,84
100,29
100,29
771,39

Gie Touma Diatta (25 vrouwen)
Productie van biologische bouillon
Bouillon in poedervorm
FORZA (gebruikt bij het ontbijt, rijk aan ijzer)
Het maximale aantal huishoudens voorzien van bouillon en forza. Elke maand wordt 30
kg bouillon verkocht aan fcfa 5.000 (€ 7,63). Dat geeft een omzet van fcfa 1.800.000 (€
2.748) per jaar. Met de aanschaf van een mengmachine en een droger kan dit een
verdubbeling van de omzet opleveren.

Gevraagd ondersteuningsfonds
Omschrijving
Uien

Hoeveelheid
25 kg

Eenheidsprijs FCFA
600

Knoflook
Peper
Zout
Mais
Laurier
Droger

2 kg
10 kg
1 kg
2 kg
1 kg
1

1500
2000
1000
400
1000
250 000

3 000
20 000
1000
800
1000
250 000

4,58
30,53
1,53
1,22
1,53
381,68

Uiensnijmachine
Mengmachine
TOTAL

1
1

30 000
800 000

30 000
800 000
1 120 000

45,80
1.221.37
1.708,65
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15 000

Bedrag in €
22,90

4

Begunstigde 3

Gie Allah Tintu (65 vrouwen)

Economische activiteit
Producten
Doel van de investering

Verwerking van fruit en groenten
Stroop, jam, fruitsap
De omzet bedraagt tussen de fcfa 200.000 (€ 305,34) en fcfa 240.000 (€ 366,41) per
maand, waardoor de vrouwengroep na 1 jaar gemakkelijk zichzelf in stand kan houden .

Gevraagd ondersteuningsfonds
A. Voor de grondstoffen
Boabab poeder
Bissap
Gember
Tamarinde
Citroen
Ditakh
Papaya
Mango
Mad
Bananen
Suiker (zak)
Subtotaal

Hoeveelheid
30 kg
50 kg
25 kg
25 kg
50 kg
50 kg
20 kg
20 kg
100 kg
20 kg
5

Eenheidsprijs FCFA
500
600
1500
1500
600
500
1500
300
200
400
20 000

Bedrag in FCFA
15 000
30 000
37 500
37 500
30 000
25 000
30 000
6 000
20 000
8 000
100 000
339 000

Bedrag in €

B. Voor de verpakkingen
Flessen voor 1 liter siroop
Flessen voor 300 cl drank
Drankzakjes
Bokalen in glas van 500 gr.
Koelkast
Subtotaal B
Totaal (A+B)

Hoeveelheid
200
200
200
200
1

Eenheidsprijs FCFA
200
100
100
500
370 000

Bedrag in FCFA
40 000
20 000
20 000
100 000
370 000
550 000
889 000

Bedrag in €

Bénéficiaire 4

Eder Chupin Tendeng, Diouf Sonko, Mamadou Lamine Bassene

Economische activiteit
Producten
Doel van de investering

Fokken en verkopen van vleeskuikens
Kippenvlees. Kippenmest.
De winstgevendheid in deze sector is stabiel. Vanaf het 1e jaar kan een omzet van fcfa
15.750.000 (€ 24.045) worden behaald. De zelfvoorziening na 1 jaar is gewaarborgd
omdat 500 kippen een waarde hebben van fcfa 1.750.000 (€ 2.671,75) en het mogelijk is
om per jaar 9 x 500 kippen te fokken.

Gevraagd ondersteuningsfonds
Omschrijving
Eendagskuikens
Startvoer
Groeivoer
Eindvoer
Veterinaire producten
Watervoorziening 5 liter
Watervoorziening 10 liter
Voederbakken 5/6 kg
Voederbakken 18 kg
Total

Hoeveelheid

Eenheidsprijs CFA

500
425 kg
500 kg
750 kg
20
20
10
25

Totaal gevraagd ondersteuningsbudget
Begunstigde 1
Begunstigde 2
Begunstigde 3
Begunstigde 4
Totaal

Bedrag in FCFA

600
350
350
400

300 000
148 750
175 000
300 000
70 000
70 000
70 000
60 000
225 000
1 418 750

3 500
3 500
6 000
9 000

FCFA
506.000
1.120.000
889.000
1.418.750
3.933,750
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22,90
45,80
57,25
57,25
45,80
38,17
45,80
9,16
30,53
12,21
152,67
517,56
61,07
30,53
30,53
152,67
564,89
839,69
1.355,27

MONTANT €
458,02
227,10
267,18
458,02
106,87
106,87
106,87
91,60
343,51
2.1626,78

€
771,39
1.708,65
1.355,27
2.162,78
5.996,96
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8. Actieplan en planning

Actieplan / activiteiten
1. Start / informeren begunstigden
2. Aanschaf en installatie materialen
3. Productie
4. Tussentijdse evaluaties
Eindevaluatie

04
x
x

05

06

x
x

x
x

07

x
x

2022
08

09

10

11

12

01

x

x

x
x

x

x

x
x

2023
02 03

x

04

x
x

9. Presentatie vereniging Decasa
DECASA is begin 2018 opgericht met als doel een structurele bijdrage te leveren aan de
sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Casamance. De aanleiding voor de oprichting was dat
veel (zowel gesponsorde als niet gesponsorde) projecten niet goed gecoördineerd en gevolgd worden,
waardoor ze na een aantal jaren instorten of zich in verwaarloosde staat bevinden. Ook werd
vastgesteld dat er een gebrek aan kennis is om projecten op een adequate wijze te managen en te
beheren.
DECASA wil, naast eigen ontwikkelingsinitiatieven, die uit sociologische onderzoek worden afgeleid,
ook eigenaarschap en ondernemerschap bij anderen bevorderen door middel van training,
begeleiding en coaching. DECASA wil een coördinerende rol vervullen om projecten onderling af te
stemmen en met elkaar in verbinding te brengen. Het werkgebied zal zich over de jaren heen vanuit
de gemeente Kafountine (waarvan het dorp Abéné een onderdeel uitmaakt) over de hele regio
Casamance uitbreiden
De ambitie is om zich over een aantal jaren zo ontwikkeld te hebben dat de organisatie in aanmerking
komt voor het statuut van NGO (Niet Gouvernementele Organisatie). Om het partnerschap met
Stichting Bright Future for Children te formaliseren is een partnerschapsovereenkomst opgesteld
Daarin zijn wederzijdse verplichtingen opgenomen, die de samenwerking funderen en een juridische
basis verschaffen. DECASA benoemt voor elk project een projectmanager, die zich zowel ten opzichte
van DECASA als Stichting Bright Future for Children verantwoordt.

10 Presentatie Stichting Bright Future for Children
Stichting Bright Future for Children wil een bijdrage leveren aan de sociaal economische ontwikkeling
van de regio Casamance in Zuid-Senegal. De stichting richt zich in het bijzonder op onderwijs en
(beroeps-)vorming van jongeren en op sociaaleconomische ontwikkelingen die bevorderlijk zijn voor
het toekomstperspectief van jongeren. Alle leden van het bestuur hebben al 15 jaar een intense band
met het dorp Abéné, waar het project wordt gerealiseerd. Ze zetten zich vanuit deze verbondenheid in
om de doelstellingen van de stichting te realiseren.
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