Verslagjaar 2019
Project 05. Inkomsten verwerving oudere
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 man en twee zoons zijn al jaren geleden overleden. Met het oog op haar
pensioen (in 2013) ontwikkelde zij haar ondernemerschapskwaliteiten: pluimveeteelt en
appartementenbouw voor de verhuur. Stg. Musole ondersteunt haar streven om onafhankelijk in
haar eigen inkomen te blijven voorzien. De projecthouder hoopt hiervan tevens te leren, om in de
toekomst ook andere vrouwen te kunnen helpen.
Activiteiten 2019
In maart-april 2019 werd er opnieuw tweemaal ingebroken en werden alle (bijna) slachtrijpe kippen
gestolen. De dieven waren goed zichtbaar op de camerabeelden, maar de politie herkende hen niet.
Mw. Phiri heeft toen van de gemeente (Kabwe) toestemming gekregen om haar perceel en/of
bedrijfseenheid met stroomdraad te beschermen. Dat vergt echter een fikse investering (€ 1.000,=).
Het alternatief is een muur om het perceel te zetten. De kosten daarvoor zijn ongeveer hetzelfde.
Mw. wil bij nader inzien liever een muur.
In juni/ juli 2019 zond de projecthouder een bijdrage à €1.100 ten behoeve van het bouwen van een
muur rondom haar woonhuis en het bedrijfsgedeelte met pluimvee. Mw. Phiri blijkt dit geld echter te
hebben gebruikt voor het gereedmaken van tenminste één van de twee geplande twee-onder-eenkap woningen, die zijn bedoeld voor haar pensioeninkomen. Deze bestemming heeft Stg. Musole
geaccepteerd. Eind 2019 bleken echter geen van beide woningen gereed. Bovendien bleek er niets
ommuurd: noch het perceel van haar eigen woning, noch het perceel van de woningen in aanbouw.
Ondertussen heeft Mw. Phiri in 2019 wel opnieuw geïnvesteerd in de aanschaf van kippen, namelijk
in commerciële vleeskuikens – en opnieuw kreeg ze te maken met diefstallen.
Financieel overzicht
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Toelichting: projectopzet zonder extra fondsenwerving
Bron van alle donaties en voorschotten voor dit project: projecthouder Monica Commandeur
In 2019 is een extra donatie gedaan in de vorm van (alweer) een niet terug opeisbare voorschot à €
1.100 (zie tabel). Dit voorschot worden verevend door omzetting in vijf donaties van gelijke bedragen
(à € 220) gedurende vijf achtereenvolgende kalenderjaren, te beginnen in 2020. 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.
In 2019 zijn de derde periode verevend van de eerste twee voorschotten in 2017 en de tweede
periode van het voorschot in 2018. De verevening van dit nieuwe voorschot in 2019 zal pas starten in
in 2020.
De nieuwe bijdrage is door Stg. Musole rechtstreeks overgedragen aan Mw. Phiri als uitvoerder van
de projectactiviteiten. In overleg met Stg. Musole is dit bedrag bestemd aan de afwerking van de
twee-onder-een-kap woningen voor de verhuur.
Beleidsplan voor 2020/’21
In 2020/‘21 zullen naar verwachting opnieuw één of meer forse bijdragen worden gestuurd, zodat
Mw. Phiri tenminste één woning (en één ommuring) kan voltooien; inclusief het verkrijgen van
aansluiting op het gemeentelijk net van elektriciteit en water. Mogelijk zullen de plannen voor de
ommuring echter moeten wachten tot na de CoVid-19 crisis. Door het stilgelegde handelsverkeer
met Zuid-Afrika zijn de prijzen voor bouwmaterialen sterk gestegen.
Inzake de pluimveehouderij oriënteert Mw. Phiri zich ook op de mogelijkheid van omschakeling naar
de kwartelhouderij – eventueel opnieuw in de vorm van een soort voorbeeldbedrijf.
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