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Projecten
Het eerste project is gelegen in de regio Kafukule in het Mzimba District in het Noordelijk gedeelte
van Malawi. De site ligt ongeveer 70 km Zuidwest van Mzuzu stad. Vanuit die stad is het bereikbaar
via een landelijke slechte weg. Het Vwirani project zoals het genoemd wordt en gerealiseerd als de
Lozwati site, is nu vier jaar oud. Het werd gecreëerd om de inspanningen van de overheid te kanaliseren die er op gericht zijn de infrastructuur te verbeteren van scholen en hospitalen en er een luik
voedseldiversiteit aan toe te voegen.
Gemiddeld krijgt elke geselecteerde school of dorp 2 ha toegewezen om te bewerken; de Lozwati
site kreeg 5 ha toegewezen.
Het uiteindelijk doel is een geïntegreerd project op te starten met een boerderij met de teelt van kippen en geiten en later andere huisdieren. Die dieren kunnen worden verkocht, de geproduceerde
mest kan worden gebruikt voor de tuinen. Later kunnen ook shops opgericht worden met basisproducten, een bakkerij ten behoeve van de studenten, leraars en dorpelingen.
Het tweede project is gelegen in het zuiden van het land in Zomba. Het gaat om groentetuinen op de
terreinen van de centrale gevangenis van het land. De bedoeling is een gevarieerd voedselaanbod te
verschaffen aan de gevangenen en het personeel.

Financiering
Gedurende het eerste jaar werden alle productiemiddelen betaald via giften. Vanaf het tweede jaar,
zal zoveel mogelijk betaald worden met de opbrengsten van de productie. Dat wil zeggen dat op het
einde van de productie periode een percentage van de opbrengst opzij gezet wordt. Een comité van
experten moet de verkoopprijs bepalen.
Dat samen gespaard geld moet de kosten kunnen dekken voor de aankoop van de productie middelen van de volgende periode.
Het uiteindelijk doel is het toepassen van microfinanciering.

Resultaten
1. Lozwati/Kafukule
Gedurende het eerste jaar werd een gemeenschappelijke tuin opgestart. In de tuin werden 40 families betrokken uit 4 dorpen. Ieder dorp kreeg 280 m² toebedeeld. Elke familie had dus netto 25 m².
Een vijfde 280 m² was een gemeenschappelijk stuk voor demonstratie en oogsten van zaden en het
aanleggen van zaaibedden.
De eerste productie van het eerste jaar was een succes. De daaropvolgende productie was dat niet
door het gebrek aan meststoffen. Terracottem bevat slechts een kleine hoeveelheid meststoffen,
niet voldoende blijkbaar voor de tweede teelt. Voor het tweede jaar(gestart in april 2007) werden de
meststoffen gesponsord.

Voor het tweede jaar wordt de zelfredzaamheid toegepast zoals hiervoor beschreven. Eveneens worden in de buurt van de Kafukule site 2 schooltuinen opgestart in 2 dorpen. In de Kafukule site wordt
gestart met het kweken van kippen en zo mogelijk met geiten. Ook zal een kleinschalige bakkerij en
een shop met de meest essentiële voeding en huisraad opgestart worden.

2. Zomba
Gedurende het eerste jaar, 2006, werden velden aangelegd en bewerkt waar diverse groenten werden geteeld. De groentetuin staat onder de leiding van een bekwaam duo die hun vak goed kennen.
De productie was een succes. De verdeling van de opbrengst werd per perceel en soort genoteerd.
Ook de toewijzing van de opbrengst naar gevangenen en personeel werd nauwkeurig genoteerd. De
percelen waren netjes aangelegd en onderhouden. De werkkrachten waren jonge gevangenen die
weinig op hun kerfstok hadden en wat blij waren, vermoedelijk, hun werkstraf in open lucht te kunnen uitvoeren en kennis op te doen die ze bij hun vrijlating kunnen toepassen.
Door het succes wordt voor het tweede jaar de oppervlakte uitgebreid. Dit goed resultaat is van belang omdat andere gevangenisdirecties zullen worden aangespoord dit voorbeeld te volgen.

