REGIO KAFUKULE, Malawi (2009)
Vwirani Business Project in Malawi
Agrarische projecten ondersteund met micro-kredieten
Partners: Prof ZIBA & PASPAROU - Destelbergen

Het project is gelokaliseerd in Lozwati/Kafukule dat in het Mzimba District ligt in de Noordelijke regio
van Malawi. Het ligt ongeveer 70 km zuidwest van Mzuzu en is bereikbaar via een stoffige weg. Het
project ressorteert onder het Vwirani project van Mr. Ziba, professor op rust. Het heet “Vwirani Business Project” en staat naast het “Vwirani School Project” dat gesponsord wordt door Pasparou, een
vereniging uit Destelbergen, die nu ook participeert in het Business Project. Vwirani betekent “help”
in de plaatselijke taal.
Het project werd uitgeschreven door een Master in economie: Dorien Luyten die daar 4 maanden
verbleef.(in kader van haar stage Postgraduaat Noord-Zuid - KATHO, HOWEST en Prov
W.Vlaanderen)
Het omvat 4 deelprojecten: het kippenproject, het groentetuinenproject, het agroproject en het geitenkweekproject.
Het korte-termijn doel bestaat erin de bevolking zelf bedruipend te maken zodat ze niet meer afhankelijk is van externe hulp. Op die wijze kan de bevolking uit de armoede geraken. Daarom wordt het
project uitgevoerd op basis van Micro Financiering (MF). Onze vereniging voert de MF zelf uit omdat
de plaatselijke (bank)instellingen te hoge rente vragen. Armoede bestrijding is de 1ste van de
“millennium doelstellingen”.
Het project probeert in de wijde omgeving rond de school de bevolking een betere levensstandaard
te bezorgen.
Er werd gestart met een testjaar oktober 2009- oktober 2010. Er werden 29 groentetuinen opgezet,
2 kippenhokken met elk 60 kippen bevolkt en voor 23 boeren werd kunstmest voorgefinancierd.
Naarmate de resultaten goed zijn, wordt verder gewerkt met meer deelnemers. Een belangrijk punt
is het verkennen van de markt om de productie aan de man of vrouw kwijt te raken. Een belangrijk
deel van de groenten en de eieren wordt door de school afgenomen.
Bij het uitvoeren van het project wordt gezorgd voor een goede genderbalans. De studenten, 12-18
jaar, worden betrokken bij de groentetuin van de school zodat ze later zelf een groentetuin kunnen
opstarten en ook hun ouders ervoor kunnen warm maken. Er was en is een grote belangstelling vanwege de families voor de drie deelprojecten. Veel dorpen hebben hun interesse laten blijken.

