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Verslag 2020  
Project 04: Vrij van oogpijn verder 
Verslag projecthouder: Monica Commandeur 
 
Projectomschrijving 
Weeskinderen hebben het in Afrika vaak niet gemakkelijk in hun leven, ook als er familieleden zijn 
die het kind onder hun hoede nemen. Toen zij acht jaar oud was kreeg Namakau een steen tegen 
haar oog uit een schot met een katapult. Door onachtzaamheid duurde het een week voordat zij bij 
een oogarts kwam. Erger nog dan de verminking en de blindheid, was de jarenlange pijn, die haar 
ook belemmerde in haar leer- en concentratievermogen. Door dit project van Stg. Musole kon zij 17 
jaar later een oogoperatie ondergaan – en (hopelijk) pijnvrij worden en zich verder ontwikkelen. 
 
Activiteiten 2020 
Namakau heeft in 2020 aangegeven, dat zij in het hete seizoen medicatie nodig blijft hebben 
(oogzalf) tegen de pijn. Deze medicatie heeft zij in 2020 zelf bekostigd met haar handeltje in parfum 
en haarextensies. Door Covid-19 bleek die handel in 2020 moeilijk voort te zetten (reisbeperkingen). 
 

Begin 2020 heeft Namakau op eigen kosten een training gevolgd in ondernemerschap. Ze heeft geen 
behoefte om (ooit nog) te betalen voor het officiële diploma van haar opleiding tot onderwijzeres. 
 

Daarna heeft Namakau reclame voor zichzelf gemaakt in de hoop om (alsnog) een ‘model’ te kunnen 
worden. Daartoe heeft zij een grote zelfportretfoto laten maken, maar dit leverde geen werk op. 
 

In het najaar van 2020 heeft Namakau het plan opgevat om agrarisch ondernemer te worden; een 
vakgebied waarvan zij overigens niets afweet. Zij heeft zich laten inspireren door de vriend met wie 
zij een relatie heeft en laat zich adviseren via een facebookgroep. Namakau heeft 2 ha grond gehuurd 
aan de westkant van de hoofdstad (Lusaka), in welke omgeving zich overigens diverse grote 
geïrrigeerde landbouwbedrijven bevinden. Ze heeft zaad, kunstmest e.d. gekocht en met behulp van 
ingehuurde, eenvoudige arbeid verwacht zij na het regenseizoen met winst soja en mais te kunnen 
verkopen. Projecthouder Monica ziet vooralsnog geen aanleiding om haar (via Stichting Musole of 
anderszins) hierbij te ondersteunen, want het ondernemingsplan / verdienmodel is (te) onduidelijk. 
 
Financieel overzicht
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Toelichting: projectopzet zonder extra fondsenwerving 
Bron van alle donaties en voorschotten voor dit project: projecthouder Monica Commandeur 
 
In 2020 zijn hebben er (opnieuw) geen financiële overdrachten plaatsgevonden naar Namakau. Van 
het eerste voorschot is opnieuw (voor de vierde maal) € 480 verevend. Er rest dus nog eenmaal. Van 
het tweede voorschot heeft er een eerste verevening plaatsgevonden à € 100. Er resten dus nog 
viermaal een bedrag van € 100 voor de komende vier jaren. 
 
Ten laste van dit project is opnieuw een kleine, aanvullende eenmalige donatie gedaan ten behoeve 
van specifieke bestuurskosten (domeinnaam, website) van Stichting Musole. 
 
Aanvulling: website pagina 
In 2020 is de website www.viagroen.nl  opnieuw ingericht met een geheel geactualiseerde inrichting 
van de webpagina’s die gaan over Stichting Musole. Voor elk van de lopende en historische projecten 
is er nu een aparte pagina, te bereiken via musole.nl  (in het Nederlands) en musole.com (in het 
Engels). Ook voor dit project “Vrij van oogpijn verder” is een aparte pagina ingericht met informatie 
over het verloop van de projectuitvoering.   
 
Beleidsplan voor 2021/’22 
Hoewel Namakau waarschijnlijk baat zal hebben bij continuïteit in professionele oogcontrole en 
medicatie, lijkt een nieuwe donatie vanuit Stichting Musole hiertoe niet nodig.  
 
In hoeverre ondersteuning zinvol is bij de ontwikkeling van de ondernemersactiviteiten van Namakau 
is onduidelijk. Haar aanpak lijkt tot nu toe weinig planmatig. Voorlopig terughoudendheid dus. 

http://www.viagroen.nl/
http://www.musole.nl/
http://musole.com/

