De stichting “The Art of Charity” (www.helpmalawi.nu) werkt inmiddels
vier jaar in Malawi aan het project “Food For Life”.
Zij helpen daar boeren in groepsverband mais te telen op een manier die
een veel grotere opbrengst geeft dan de traditionele manier.
In de afgelopen vier jaar is dit project gegroeid van 27 boeren naar
2.100 boeren. Daarnaast hebben ze nog een wachtlijst van duizenden
boeren die heel graag mee willen doen.
Hun management systeem is hiërarchisch opgebouwd. Zeven mensen
werken samen op 1 acre. Daarvan is eentje de leider. Zeven leiders
vormen een leidersgroep, zeven leidersgroepen vormen een comité.
Iedere regio heeft zijn/haar eigen lokale directeur met assistenten.
De stichting verstrekt kennis. Die kennis is zo samengesteld dat het zeer
nauw aansluit bij het eigen systeem van de deelnemers, maar dan
eigenlijk alles net andersom plus leren we hen hoe ze compost kunnen
maken.
Zij geven de deelnemers zaaizaden en kunstmest en een machine om
handmatig te composteren en groen te kunnen verhakselen.
Werkwijze van het project:
1. de akkers zijn 16 x 39 meter, plus een pad van 80cm breed er
omheen. Dat is ca. 640 m2 per akker. Dat betekent 7 akkers op 1 acre.
Twee acre is 1 Hectare. Momenteel hebben ze 2.100 boeren, komend
jaar prognosticeren ze 4.200 boeren.
2. De directe kosten per akker zijn;
Seeds maize
Fertilizer gift by planting
and after two weeks
Manuare in KG
Tools
Unknow and reserve
Total cost without labour

2,04
10,20
4,08
2,04
6,63
25,00

De indirecte kosten zijn ook 25 euro per deelnemer. Per deelnemer zijn
de kosten 50,= euro.

3. In een eerste jaar wordt bij voorkeur gestart met 49 boeren. Het
mooiste is dat het land aaneengesloten ligt. Helaas is dat niet altijd
mogelijk.
Wel belangrijk is dat ze altijd in groepen werken van tenminste 7
personen. Daarbij is bepaald dat de groepsleider er voor zorgt dat ook
de akker van iemand die ven niet kan, door ziekte of zo, wel wordt
bewerkt.
4. De opbrengst per akker (zij noemen het vaak een plot) is gemiddeld 7
zakken van 50 kg. Dat is 50 zakken van 50Kg per acre, in het derde jaar
groeit dat verder door naar 70 of eer zakken. Hun eigen opbrengst is
vaak minder dan 20 zakken per acre. Van de opbrengst moeten ze 40%
aan ons teruggeven, behalve weduwen. Effectief is dat een derde deel,
gelijk aan 15 zakken. Wij verkopen de mais. De opbrengst gebruiken we
om het volgend jaar meer boeren te helpen.
5. Les. In het eerste jaar is het heel erg moeilijk voor mensen om over te
stappen naar ons systeem. Wanneer we dan goed les geven zie je dat
iedere jaar het systeem beter wordt. Dat lesgeven kost ons redelijk wat
geld. Daarom hebben we het systeem dat we in het eerste jaar een
extra bedrag vragen om alles opgang te helpen en te onderwijzen.
De kosten daarvan zijn eenmalig 2.500 euro.
Voor 49 akkers/deelnemers betekent dat 49 x 50 euro is 2.500 euro plus
een eenmalig bedrag van 2.500 euro maakt in het eerste jaar 5.000
euro.
Voor opvolgende jaren en uitbreidingen in hetzelfde gebied, berekenen
we dan niet opnieuw de opstart kosten.

