
1 
 

Verslagjaar  2017  
Project 05. Inkomstenverwerving oudere vrouw 
Verslag projecthouder: Monica Commandeur 
 
Samenvatting van de projectomschrijving 
Mw. Phiri is een alleenstaande oudere vrouw en voormalig verpleegster. Zij heeft twee dochters en 
vijf kleindochters. Haar moeder leeft ook nog. Haar man en twee zoons zijn allang overleden.  
 
Naar Zambiaanse wetgeving is Mw. Phiri in 2013 op 55-jarige leeftijd met pensioen gegaan vanuit 
haar baan als verpleegster in overheidsdienst. Voortzetting van haar dienstverband bleek niet 
toegestaan. Over enige tijd kan ze een eenmalige uitkering van een staatspensioen verwachten. Dat 
bedrag wil zij investeren in het bouwen van enkele woningen, die zij als pensioenvoorziening wil 
verhuren. Zij hoopt vier woningen te bouwen en heeft daarvoor al een perceel op het oog. 
 
Om die periode te overbruggen heeft zij in 2015 op advies van de landbouwvoorlichtingsdienst al 
haar spaargeld geïnvesteerd in de bouw van een stal in de tuin bij haar woning voor (maximaal) 100 
commerciële vleeskuikens. Aangezien velen in haar (stadse) woonwijk hetzelfde advies kregen en er 
geen afzet is gecreëerd, bleven de verkoopmogelijkheden voornamelijk beperkt tot enkele buren en 
oud-collega’s in de kliniek. Ik adviseerde haar daarom de omschakeling naar traditioneel, langzaam-
groeiend  dubbeldoelpluimvee, waarvoor tevens buitenuitloop nodig is. Dat vergt minder dagelijkse 
investering en biedt betere afzetmogelijkheden. Dit kan Mw. Phiri wellicht van een (klein) inkomen 
voorzien voor de overbrugging tot de pensioenuitkering komt. 
 
Mw. Phiri wil met haar nieuwe pluimveestal met buitenuitloop voor traditioneel kippen ook een 
soort voorbeeldbedrijf worden voor anderen in de wijk, die ook hun spaargeld in de commerciële 
vleeskuikenhouderij hadden gestoken – en daardoor eveneens veel geld verloren hadden. 
 
Activiteiten 2017 
Op 5 oktober 2017 heeft Mw. Phiri de eerste bijdrage ontvangen. De verbouwing van de helft van de 
bestaande kippenstal naar een stal met extra inrichting (o.a. zitstokken en legnesten) en een 
buitenuitloop met kwam pas na veel vertraging eind november 2017 gereed. Toen was het helaas al  
het begin van de regentijd geworden – een moeilijk  seizoen om dieren gezond te houden. 
 
De kosten bleken bovendien hoger dan verwacht, m.n. voor het schaduwdoek over de buitenuitloop, 
dat in de hoofdstad moest worden aangeschaft. Een nieuwe bijdrage is gestuurd à € 350 voor de 
aankoop van 25 (voornamelijk jonge) leghennen en vijf hanen: 2 oudere en 3 jonge hanen van een 
betrouwbaar contact in de buurt, die we hadden leren kennen via de Slow Food Zambia organisatie. 
 
In de praktijk bleek al snel dat commerciële vleeskuikens en traditionele kippen slecht samengaan: de 
gezondheidsproblemen namen snel toe, vooral bij de commerciële vleeskuikens. Op advies van de 
dierenarts zullen er voorlopig alleen traditionele kippen worden gehouden. De gewenning van de 
dieren verliep moeizaam: diverse hennen kregen last van teken als gevolg van aanpassingsstress. 
Desondanks waren voor het eind van het jaar vier leghennen aan het broeden op een nest. In die zin 
was de start dus moeizaam, maar toch positief. 
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Overzicht van Baten en Lasten en Balans van Activa en Passiva (2017) 
 

 
 

 
Toelichting: projectopzet zonder extra fondsenwerving 
Bron van alle donaties en voorschotten voor dit project: projecthouder Monica Commandeur 
 

In 2017 is een donatie gedaan in de vorm van (een niet terug opeisbare voorschot à € 1.100 (zie 
tabel) en een aanvullende donatie van € 350. Deze voorschotten worden verevend door omzetting in 
vijf donaties van gelijke bedragen (à € 220 en € 70) gedurende vijf achtereenvolgende kalenderjaren, 
te beginnen in 2017. Deze ritmiek van omzetting kan niet worden stopgezet, anders dan door de 
opheffing van de stichting of door het overlijden van de donateur. In die gevallen worden alle 
resterende voorschotten automatisch en onmiddellijk omgezet in donaties. 
 

De voorschotten zijn door Stg. Musole rechtstreeks overgedragen aan Mw. Phiri als uitvoerder van 
de projectactiviteiten. In overleg met Stg. Musole is dit bedrag volledig bestemd aan investeringen 
ten behoeve van de inrichting van de stal en buitenuitloop voor de  traditionele pluimveehouderij. 
 
Beleidsplan 2018 
Indien alles naar wens gaat zijn vervolgbijdragen niet nodig voor de pluimveeteelt, maar mogelijk wel 
voor de bouw van de woningen, die van start zal gaan zodra Mw. Phiri haar eenmalig uitkering van 
het staatspensioen heeft ontvangen. 
 
 
  
  
  
    


