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Tilburg, mei 2017

ONDERWIJS
1ste helft 2016
Basisonderwijs: partnerschap scholen
Tilburg
De drie Tilburgse scholen Bibit, De Alm en Armhoefse Akker hebben hun scholenbanden met
vier basisscholen in Same voortgezet. De scholen hebben in het voorjaar, mede in
voorbereiding op de onderwijsreis naar Same, veel aandacht besteed aan Tanzania. In de
klassen is gewerkt met speciaal ontwikkeld lesmateriaal, er waren sponsoractiviteiten,
leerlingen en docenten maakten tekeningen en schreven brieven voor de partnerscholen. Ter
afsluiting van de activiteiten was er een markt voor ouders, familie en belangstellenden.
Daarnaast zijn de leerkrachten van de Tilburgse scholen druk geweest met het voorbereiden
van onderwijsworkshops voor het werkbezoek aan Same in augustus. En Armhoefse Akker
deed bovendien met 110 leerlingen van groepen zeven en acht mee aan Wandelen voor
Water 2016.
Same
De opbrengsten van al deze activiteiten gaan in een scholenfonds. Daaruit worden
onderwijsvoorzieningen in Same gefinancierd zoals de bouw, renovatie en inrichting van
klaslokalen, maar ook de aanleg van een drinkwatervoorziening en goed sanitair bij de school.
Met het scholenfonds worden ook nieuwe leermiddelen gefinancierd of kan de huisvesting
voor docenten bij een school verbeterd worden.
In de loop van 2016 werden vier projecten bij partnerscholen in Same afgerond. De Mother
Kevin school kreeg computers en printers en de school in Lesirwai werd de
docentenhuisvesting gerenoveerd. De basisschool in Njoro werd voorzien van een systeem
voor regenwateropvang en bij de school in Ishinde verscheen een nieuw toiletgebouw voor de
leerlingen. Aan de projecten is meebetaald door Wilde Ganzen.

Leerlingen van basisschool Bibit stellen vragen aan Tanzaniaanse bezoekers, allemaal in het Engels

Samenwerking beroepsonderwijs
Same
De samenwerking met het Chanjale Vocational Training Centre loopt al meerdere jaren. Met
steun vanuit Tilburg heeft deze school voor beroepsonderwijs enkele jaren geleden een
nieuwe doorstart kunnen maken. Gebouwen, voorzieningen en curriculum zijn drastisch
aangepakt. De school groeit: het aantal leerlingen van de school is in 2016 gestegen naar
100.
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Tilburg
In een samenwerkingsproject van de Stedenband met vraag & Aanbod Internationaal (VAI) is
begin 2016 een volle container met onderwijs- en inrichtingsmaterialen naar Same gegaan.
Theresialyceum en Universiteit Tilburg en het TweeSteden ziekenhuis en VAI stelden
materialen beschikbaar, bestemd voor Chanjale VTC, basisscholen en een nieuwe school
voor beroepsonderwijs nabij Same. Met Lions Regte Heide is gewerkt aan de voorbereiding
van het Nieuwjaarsconcert 2017, waarvan de opbrengst mede bestemd wordt voor Chanjale
VTC.

Voortgezet onderwijs
Tilburg
Het Cobbenhagenlyceum deed voor Tanzania mee aan de Tilburgse Scholierencompetitie. De
Stedenband verzorgde gastlessen voor de scholieren. Cobbenhagen werd derde in de
competitie. Het gewonnen geldbedrag ging, in aanvulling op de opbrengst van Wandelen voor
Water, naar de bouw van een watervoorziening bij de school in het dorp Dido.

Opleidingsfonds
Tilburg en Same
De Stedenband beheert sinds enkele jaren een opleidingsfonds. Met dit fonds worden
veelbelovende leerlingen en studenten in Same in staat gesteld om een goede opleiding te
volgen. De financiën zijn afkomstig van particulieren en kleine fondsen in Tilburg. In Same
gaat het om jongeren uit arme gezinnen die na afronding van de opleiding kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling in hun dorp of gemeenschap. In 2016 volgden twee Masaai jongeren een
opleiding tot leerkracht en konden twee kinderen naar een school voor Engelstalig
basisonderwijs.

2de helft 2016:

Programma “Kwaliteit van leven”

Global goal 4:
Ensure inclusive and equitable quality education
and promote lifelong learning opportunities for all

Basisonderwijs: partnerschap scholen
Tilburg en Same
Ook in de tweede helft van het jaar werkten de betrokken basisscholen actief aan hun
scholenband. In december kregen de Tilburgse leerlingen bezoek van gasten uit Same. De
kinderen bereidden het bezoek voor met hun leerkrachten, er werden meerdere klassen per
school bezocht en voor de bovenbouw leerlingen was er een vragenuurtje Tanzania in het
Engels.
Tilburg
Jubileumevent onderwijs
In juli organiseerde STST een succesvol jubileumevent met de scholen op het Pieter
Vreedeplein in het centrum van Tilburg. 150 Bovenbouw leerlingen van drie Tilburgse
partnerscholen namen deel aan dit event. Verspreid over het plein waren 15 workshops
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georganiseerd, variërend van Afrikaanse muziek en dans of werken met afvalmaterialen tot
het leren van Kiswahili en het beantwoorden van quizvragen over Tanzania. Winkeliers kregen
vooraf informatie over doel en inzet van de stedenband met Same. Enkelen van hen
sponsorden de activiteit en Broodje Jantje verzorgde gratis voor 150 kinderen frieten met een
snack. De activiteiten trokken veel belangstelling van het winkelende publiek. Ook zij kregen
via folders en gesprekken informatie over de stedenband.
Tilburg en Same
Onderwijsreis
In augustus bezochten de Tilburgse leerkrachten hun partnerscholen in Tanzania. In Same
organiseerden zij enkele workshops met collega’s van hun partnerscholen over gebruik van
nieuwe onderwijstechnieken voor ervarend leren, gebaseerd op LOA (Life Oriented
Approach). De workshops waren in Tilburg voorbereid. In Same namen leerkrachten van vier
scholen eraan deel. De workshops waren de eerste aanzet tot het LOA-project, dat
Stedenband met de partners in Same in 2017 zal uitvoeren en waarvoor een Tilburgse
leerkracht van basisschool Bibit een jaar in Same aan de slag zal gaan.
De scholen in Same ontvingen bij het bezoek een grote hoeveelheid onderwijs- en
spelmaterialen, meegenomen door de 30 deelnemers van onze jubileumreis naar Tanzania.
De meeste materialen werden geschonken door de leveranciers van de verschillende
Tilburgse scholen.
Na terugkomst in Tilburg hebben de leerkrachten alle klassen van hun scholen bezocht om
over hun reiservaringen te vertellen.

Voortgezet onderwijs
Tilburg
In december 2016 organiseerde het Theresialyceum een Afrika cultuurweek. De stedenband
met Same kreeg in deze week een prominente plaats met gastlessen, voorlichtingsmateriaal
en een verkoopkraam voor projecten in Same.
Daarnaast stond de jaarlijkse kerstactie in het teken van Tanzania en Same. Alle klassen
organiseerden activiteiten om geld op te halen voor een hiv/aidsproject in Same. In de hal van
de school stond een mooie expositie over Same en over de stedenband.

Theresialyceum: Afrika cultuurweek en kerstactie voor Same
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ICT-onderwijs
Same
Al enkele jaren behoort het inrichten van computerlokalen op scholen in Same tot de
activiteiten van onze stedenband. Dit jaar waren dat Mother Kevin Primary School, Chanjale
VTC en Assisi VTC. De gebruikte computers en printers werden geschonken door
TweeSteden ziekenhuis, Fontys Hogeschool, en Fuji Tilburg.

Onderwijsprojecten in Same
Same
In 2016 werden 6 onderwijsprojecten in Same uitgevoerd, waarvan circa 1200 leerlingen en
leerkrachten profiteerden. Kosten € 21.450. Fondswerving hiervoor was in 2016 en deels in 2015.
 Ishinde basisschool (€ 6.000): bouw van een toiletgebouw
 Lesirwai basisschool (€ 6.000): bouw van toilet, keuken en opslag.
 Njoro basisschool: (€ 2.350): bouw watertank,
 Mother Kevin basisschool: (€ 2.350) aanschaf computers en printers
 Opleiding leerkrachten (€ 2000): Voor twee Masaai jongeren wordt de opleiding tot
leerkracht basisonderwijs gefinancierd.
 Chanjale VTC en Assisi VTC: (€ 2.750) inrichtingsmaterialen, computers, naaimachines etc

ONDERWIJS 2016
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same
3 basisscholen in Tilburg, Theresialyceum, Cobbenhagenlyceum, Fontys Hogeschool,
Lucendi Foundation, Vraag & Aanbod Internationaal, leveranciers onderwijsmaterialen,
sportclubs, Fujifilm Tilburg, TweeSteden ziekenhuis, Wilde Ganzen.
Bereik in Tilburg en in Same
3000 leerlingen en leerkrachten van basis- en voortgezet onderwijs in Tilburg en in Same;
4500 ouders, familieleden buurtgenoten en sponsors.
Fondswerving onderwijsprojecten Same
Totaal € 10.000
Global Goals: 4,8,17

Basisschool mother Kevin in Same omtving computers ten behoeve van ict-onderwijs voor de leerlingen
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GEZONDHEIDSZORG
1ste helft 2016
Ziekenhuizen: partnerschap en uitwisseling
De Stedenband heeft een nauw samenwerkingsverband met Stichting TweeSteden over grenzen.
Onze coördinator maakt deel uit van de Tanzania werkgroep van deze stichting.
Tilburg en Same
In het kader van het uitwisselingsprogramma voor verpleegkundigen tussen het TweeSteden
ziekenhuis en Same District Hospital werkte in de eerste helft van 2016 een verpleegkundige
uit Tilburg drie maanden in het ziekenhuis in Same. Tevens werkte zij korte tijd in het Bwambo
Health Centre, een afgelegen kliniek in de bergen van Same. Een tweede Tilburgse
verpleegkundige verbleef en werkte enkele weken in Kighare Health Centre. Zij verblijft enkele
keren per jaar een korte periode in Kighare, waar zij naast het werk in de kliniek ook projecten
met kinderen opzet.
Daarnaast kwam er medische apparatuur beschikbaar voor het ziekenhuis in Same en werd
de voortgezette opleiding van twee medewerkers van het ziekenhuis in Same gefinancierd.
Tijdens de jubileumreis naar Same waren bezoeken aan het Same District Hospital en de
klinieken in Kighare en Bwambo in het programma opgenomen. In Kighare werd een
financiële bijdrage geleverd aan de operatie-unit in aanbouw.

2de helft 2016:

Programma “Kwaliteit van leven”

Global goal 3:
Ensure healthy lives and promote
well-being for all at all ages

Wereld Aids Dag
Tilburg
Op 1 december, Wereld Aids Dag, wordt overal in de wereld extra aandacht besteed aan de
gevaren van hiv en aids. Onze Stedenband organiseerde in november in december 2016 in
Tilburg een uitgebreid programma rondom Wereld Aids Dag. In een periode van vier weken
verzorgden twee aidsdeskundigen uit Same 27 gastlessen over hiv/aids voor circa 1200
scholieren uit Tilburg. De leerlingen, van 14 tot 16 jaar oud, waren afkomstig van VMBO,
ROC, HAVO en VWO. Bij het Theresialyceum werd in vervolg op de gastlessen de jaarlijkse
kerstactie ingezet voor een aidsproject in Same. Alle leerlingen en leerkrachten deden actief
mee aan de kerstactie. Bij ROC werd eveneens een fondswervingsactie gehouden.
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Theresialyceum: gastlessen over hiv en aids

Ziekenhuizen: partnerschap en uitwisseling
Tilburg en Same
Dit is een doorlopend programma. Ook in de tweede helft van 2016 vond er uitwisseling
plaats. In juli en in september kwamen twee verpleegkundigen van Same District Hospital voor
een stage van vier weken naar het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg.
In november vertrok weer een verpleegkundige van het TweeSteden ziekenhuis voor een
werkbezoek aan Kighare.

Gezondheidsprojecten in Same
Same
In 2016 werden in Same 2 gezondheidsprojecten uitgevoerd voor twee ziekenhuizen/klinieken die
samen circa 50.000 mensen bedienen. Kosten € 7.500
 Medische opleidingen (€ 5.000) In 2016 werden voor twee gezondheidswerkers medische
opleidingen gefinancierd, een artsenopleiding en een opleiding psychiatrie.
 Medische apparatuur (€ 2.500) voor de kinderafdeling in Same District Hospital en voor de
kliniek in Kighare.

GEZONDHEIDSZORG 2016
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same
ROC School voor Gezondheidszorg en School voor Welzijn, Theresialyceum, sgs De
Overlaat, ROC School voor Logistiek en Mobiliteit, ROC School voor School voor Mode en
Uiterlijke Verzorging, HIV vereniging Nederland, TweeSteden ziekenhuis, ,
Same District Hospital, Kighare Health Centre, Bwambo Health Centre, Gezondheids team
Same Diocese
Bereik: in Tilburg en in Same
1200 middelbare scholieren Tilburg, 2000 Personeelsleden ziekenhuizen Tilburg, patiënten
bereik/populatie ziekenhuizen Same: 320.000 mensen.
Fondswerving projecten gezondheidszorg Same:
Totaal € 7.450
Global Goals: 3, en 17
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WATER
1ste helft 2016
Wereld Water Dag: Wandelen voor Water in Tilburg en in Same
Tilburg
Op Wereld Water Dag in maart 2016 liepen basisschoolleerlingen weer met hun blauwe
rugzakjes door de Tilburg: 6 km met 6 liter water in hun rugzak voor een waterproject in Same.
Er wandelden dit jaar maar liefst ruim 206 leerlingen mee van drie verschillende basisscholen:
Wandelbos, St Hubertus en Armhoefse Akker. De leerlingen van Wandelbos liepen de route
Tilburg West, de andere scholen wandelden met hun opvallende rugzakjes door de Tilburgse
binnenstad.
De ochtend werd geopend in de Hall of Fame, waar de kinderen voor vertrek het “Waterlied”
ten gehore brachten. Vrijwilligers van Natuurmuseum Brabant lieten de kids onderweg
waterproefjes doen, in de vijvers bij Interpolis werd het water symbolisch teruggegeven aan de
aarde en in de Hall of Fame werd de ochtend feestelijk afgesloten met Afrikaanse muziek en
Dans. In Tilburg West werden de leerlingen van Wandelbos ontvangen in wijkcentrum ’t Sant,
waar zij milieuvriendelijke shampoo mochten maken.
Same
Ter ere van het dertigjarig jubileum van de Stedenband organiseerden onze partners in
Tanzania in 2016 voor de eerste keer zelf ook Wandelen voor Water. In Same liepen diezelfde
woensdagochtend 750 leerlingen van basisscholen mee voor Wandelen voor Water Tanzania.
Daar werd de aftrap gegeven door de burgemeester Senyamul en bisschop Kimaryo. Ook in
Same liepen de kinderen 6 km met water. Met het water hebben de kinderen enkel duizenden
nieuwe boompjes rond hun scholen geplant.
Tilburg en Same
De sponsorloop werd In Tilburg voorafgegaan door een onderwijsprogramma met
interactieve gastlessen en film over het thema water, sanitatie en milieu. In Same kreeg elke
leerling voor verder onderhoud verantwoordelijkheid over een ‘eigen’ boompje.

Leerlingen van basisschool Wandelbos zijn voor pauzeprogramma in Wijkcentrum ‘t Sant
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2de helft 2016:

Programma “Kwaliteit van leven”

Global goal 6:
Ensure availability and sustainable
management and sanitation for all

Waterprojecten in Same
Same
In 2016 werden in Same 2 waterprojecten bij scholen uitgevoerd. Kosten: € 18.300.
 Drinkwaterproject Dido, Fase 1 (€ 13.500): bouw van een regenwater-opvangsysteem bij
Dido Vocational Training Centre, een school met 150 leerlingen. In fase 2 van dit project zal
een zal een drinkwatervoorziening worden aangelegd voor de dorpsgemeenschap.



Drinkwaterproject Majengo Primary School (€ 5.800). Met de aanleg van een
drinkwatersysteem zijn 350 leerlingen en leerkrachten voorzien van schoon drinkwater.
Tevens werden kranen aangelegd en een opvang voor het afvalwater, dat gebruikt kan
worden om de moestuin bij de school te verzorgen.

Marga Genemans en fr. Deo Mngumi verrichten samen de opening van het jubileum waterproject in Same
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WATER 2016
Samenwerkingspartners in Tilburg en Same
3 Basisscholen in Tilburg, Waterschap de Dommel, Brabant Water, Interpolis,
Natuurmuseum Brabant, Hall of Fame, Aqua for All, Wilde Ganzen.
4 Basisscholen in Same, winkeliers in Same, NMB bank in Same. R.C. Same Diocese en
Same District Council.
Bereik: in Tilburg en in Same
950 leerlingen en leerkrachten in Tilburg en in Same, 1300 ouders,1500 familieleden,
buurtgenoten en sponsors, personeel en vrijwilligers Natuurmuseum,
Fondswerving waterprojecten Same:
Totaal € 19.100
Global Goals: 3, 6 en 13

JUBILEUMACTIVITEITEN 2016
Op 10 juli 2016 bestond de Stedenband tussen Tilburg en Same 30 jaar. Een goed moment om
samen met onze vele vrijwilligers en met onze vele partners in Tilburg en in Same dertig jaar
vruchtbare samenwerking te vieren. Op vier momenten in het jubileumjaar werden daarom bijzondere
activiteiten in Tilburg en in Same georganiseerd.
 Op 22 maart organiseerden onze partners in Same een speciale Tanzaniaanse editie van
Wandelen voor Water. (Zie eerder in dit verslag.
 Op 10 juli organiseerde de Stedenband op het Pieter Vreedeplein een jubileum
onderwijsevent voor leerlingen van drie basisscholen (zie eerder in dit verslag).
 In Augustus werd een jubileumreis naar Same georganiseerd. Een groep van 30 Tilburgers
vertrok naar Same om daar met onze Tanzaniaanse partners het 30-jarig jubileum te vieren.
De deelnemers, afkomstig uit onderwijs, gezondheidszorg en gemeente, bezochten diverse
vanuit Tilburg gesteunde projecten. Er was een geweldig jubileumfeest georganiseerd voor de
Tilburgse gasten en enkele honderden medewerkers van bisdom, district, ziekenhuizen,
vrouwengroepen en scholen etc. Het bezoek werd afgesloten met de onthulling van een
jubileumproject: de watertank bij Majengo Primary School.
 In november vierde de Stedenband met circa 150 gasten het jubileumfeest in Tilburg. De
gasten vertegenwoordigden letterlijk dertig jaar werken aan de Stedenband tussen Tilburg en
Same: degenen die op dit moment actief zijn voor de stedenband naast vrijwilligers en
partners van het eerste uur, gasten uit Tilburg en uit Same. Wethouder Jacobs reikte de
gouden speld van de gemeente Tilburg uit aan de coördinator van de Stedenband Tilburg
Same Tanzania.

Jubileumfeest in Same: de scholen zijn er ook bij
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Project
Microkrediet TITAN MICRO
(Fase 1)

De Titanen zijn “hemelbestormers” uit de
Griekse mythologie. Tethys (hierboven)
was een van de vrouwelijke Titanen

Het project TITAN MICRO (fase 1) liep van juli tot en met december 2016. De doelstelling van het
project was het voorbereiden van een microkrediet schema voor de reio Same en het uitvoeren van
een pilotproject.
De stedenband beoogde per 31 december een aantal resultaten te hebben bereikt. Er moest een
goede TITAN MICRO structuur zijn opgezet in Tilburg en in Same. Er moest een helder businessplan
liggen en een crowdfunding actie zijn voorbereid. Er moest in Same een pilot verricht zijn, waarin
minstens 10 vrouwen een microkrediet was verstrekt.
De Stedenband heeft in samenwerking met de partners in Same deze doelstellingen en resultaten
ruimschoots behaald. Wij zijn erg trots op het succes van dit project, dat in januari 2017 niet alleen is
voortgezet maar ook verder is uitgebreid.
Same en Tilburg
In het kader van het project Titan Micro is in 2016 door onze partners in Same een organisatie
opgezet voor:
- het identificeren van ondernemers die in aanmerking kunnen komen voor een microkrediet
- het trainen van deze ondernemers in basis vaardigheden zoals het schrijven van een
business plan
- het uitzetten van leningen aan geselecteerde ondernemers
- het monitoren van de uitstaande leningen en het bewaken van betalingen van rente en
aflossingen.
Er is een verantwoordelijk ‘Commitee Micro Credits’ van vier personen gevormd. Dit comité
komt maandelijks bijeen en draagt de eindverantwoordelijkheid over het project in Same.
Tevens zijn er twee ‘loanofficers’ benoemd om het project in Same uit te voeren. Er zijn
bankrekeningen geopend voor het verstrekken van leningen en voor terugbetaling van lening
en rente.
Tilburg
De Stedenband Tilburg Same Tanzania heeft de partners in dit hele proces bijgestaan met
raad en daad. Ook in Tilburg is voor begeleiding en uitvoering van dit project een driekoppige
werkgroep samengesteld. Maandelijks ontvangt deze werkgroep een financieel overzicht
vanuit Same, elk half jaar aangevuld met een schriftelijk eindrapport over de afgelopen
periode.
In juli 2016 is de Stedenband gestart met fondswerving om het ‘revolving fund’ in Same te
kunnen vullen. Op 31 december 2016 stonden er € 22.000 op de rekening van de onze
stichting. Met een deel van dit bedrag is begin 2017 het ‘revolving fund ‘ in Same vergroot met
€ 4500, waardoor het aantal verstrekte leningen in Same kon worden verhoogd van 20 naar
50 stuks.
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Same
Het team van twee medewerkers ("loan officers") in Same is in juli 2016 op zoek gegaan naar
geschikte kandidaten voor een lening. Uit een groep van veertig kandidaten werden 20
personen geselecteerd, die in aanmerking kwamen voor een lening. Deze twintig starters
hebben een training van twee weken gevolgd. Zij leerden basisvaardigheden voor het runnen
van hun bedrijfje en sloten de training af met het maken van hun businessplan. Na afronding
ontvingen alle twintig deelnemers een lening variërend van 80 tot 250 euro. De leningen
werden verstrekt voor een half jaar tegen 15% rente. In totaal werd 4000 euro aan leningen
uitgezet.
Tijdens de training vormden de leningnemers groepen van vier tot zes personen en kozen hun
voorzitter, secretaris en penningmeester. De groep komt een keer per week bijeen, de leden
bezoeken elkaars bedrijfje en adviseren elkaar. Bij problemen kunnen zij zich wenden tot het
kantoor van de loanofficers Als een van de leden problemen heeft met terugbetalen komt de
groep bijeen en bespreekt hoe het probleem kan worden opgelost. Bij het verstrekken van de
lening hebben de leningnemers een contract ondertekend waarin al deze zaken geregeld zijn.
In januari 2017 waren alle leningen, inclusief 15% rente volledig terug betaald en konden
nieuwe leningen worden uitgezet. Dit keer aan een grotere groep leningnemers van 50
personen, waarvan 7 mannen en 33 vrouwen. Van de eerste groep van twintig vroegen 17
deelnemers na terugbetaling van de eerste lening een nieuwe lening aan. De tweede en
laatste lening mag maximaal 550 euro bedragen.
In december 2016 is ook een spaarsysteem opgezet voor de lening nemers. Elke maand
wordt er een klein bedrag gespaard dat terug kan worden geïnvesteerd in het bedrijfje. Dit
moet voorkomen dat mensen in de toekomst afhankelijk blijven van leningen.
De bedrijfjes die in 2016 met de leningen ondersteund zijn variëren qua activiteiten, maar
richten zich vooral op kleinhandel, horeca en reparatie. Voorbeelden van ondernemers die
een microkrediet hebben ontvangen zijn Happines Mziray en George Msita (zie kaders).

Happiness Mziray dreef een klein winkeltje waarin zij op kleine schaal levensmiddelen zoals fruit,
uien, tomaten en groenten verkocht. Haar voorraad was minder dan een week. Na het ontvangen
van een lening van 500,000 Tsh (€ 206) heeft ze haar bedrijfje kunnen uitbreiden, en kan ze beter
aan de vraag van haar klanten voldoen. Ze kan nu ook haar waren rechtstreeks van de boeren
betrekken en zowel op diverse markten in Same verkopen als thuis in haar kleine winkeltje
.

Voor de lening
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Na de lening

George Msita heeft een kippenfokkerij. Hij heeft een lening ontvangen van 600,000 Tsh (€ 247).
Met dit werkkapitaal heeft hij de schaal van zijn bedrijf kunnen vergroten door meer kippen, voedsel
en vaccinaties te kopen. Zijn bedrijf floreert vanwege de stijgende vraag naar kippen, zowel voor de
slacht als ten behoeve van eieren en eierproducten.

Voor de lening
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Na de lening

