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ACHTERGROND EN RECHTVAARDIGING VAN PROJECT
Met de steun van Oxfam Novib waren wij in 2012 in staat om 585 gezinsboerderijen (ook wel
boerenbedrijven) van directe steun te voorzien, in de vorm van trainingen, uitwisselingen van
ervaringen, voorziening van inputs en hulp bij marketing. De 585 gezinnen waren lid van 11 verenigingen
die op hun beurt weer lid zijn van FONGS, in de ecologische districten van Casamance, het Senegaldal,
en Oost-Senegal.
In de eerste zes maanden van 2013 lag het accent vooral op het leren van het werk in 2012. Dit leren
steunde op de baseline in de voedselconsumptie van 585 boerenbedrijven in de doelgroep, en vond
plaats in de volgende districten:
CASAMANCE . De boerenbedrijven hebben een gediversifieerde landbouw (minimaal 4 gewassen, uit de
verbouw van fruitbomen), van wie een groot aantal (33% der boerenbedrijven) een overschot
produceert. Dit vertaalt zich tot een binding met de markt; ruim de helft van de productie wordt op de
markt verkocht. Maar, de voorwaarden van toegang tot de markt leiden niet tot een goede omzet voor
de gezinsboerderijen: afhankelijkheid van tussenhandelaren, veel verderf van producten, uitverkoop van
landbouw- en boomteeltproducten.
De slechtst presterende boerenbedrijven kunnen de eigen voedsel- en zorgbehoeften minder dan 3
maanden in het jaar dekken met behulp van landbouw, vee- en boomteelt, vanwege een gebrek aan
vaarzen voor het ploegen. In feiten worden deze gezinnen gedwongen de diensten van landarbeiders te
zoeken, à 6000 CFA (circa 9 euro) per dag, en kunnen zij pas gebruik maken van de diensten van andere
gezinnen wanneer die klaar zijn met het werk op hun land, waardoor er vertragingen optreden die weer
gevolgen hebben voor de productie. Deze bedrijven vertegenwoordigen 6% van de 267 gezinnen in het
district.
OOST-SENEGAL. Ook hier diversifiëren de boerenbedrijven zich, ondanks de al lang bestaande dominantie
van pindanoten en granen. Slecht 3% van de gezinnen produceren een overschot, maar een
meerderheid (79%) voorziet gedurende 7 tot 12 maanden in het jaar in de eigen voedselbehoeften.
Gemiddeld wordt slechts een derde (33%) van de productie op de markt verkocht. Betere voorwaarden
voor de marketing van granen, inclusief vergeten granen, zouden tot betere prestaties op het land
kunnen leiden.
De slechtst presterende boerenbedrijven kunnen de eigen voedsel- en zorgbehoeften niet dekken met
behulp van landbouw, vee- en boomteelt en hebben alleen voedselzekerheid gedurende minder dan 3
maanden in het jaar. Deze gezinnen worden gekenmerkt door twee van de drie volgende factoren: 1)
gebrek aan landbouwgereedschap, 2) gebrek aan land, en 3) afwezigheid van vee dat diversificatie van
inkomensbronnen mogelijk maakt in de brede zin, of bemesting van velden mogelijk maakt. Deze
gezinnen vertegenwoordigen 18% van de 226 gezinnen in het district.
SENEGALDAL . De boerenbedrijven langs de rivier presteren beter: 14% van de gezinnen produceren een
overschot tegen 13% van de gezinnen die met voedselonzekerheid kampt, en de voedselbehoeften dekt
voor minder dan 3 maanden in het jaar.
Aan de andere kant, halverwege het rivierdal, in het departement Podor en de regio Matam, leeft de
meerderheid der boerengezinnen met voedselonzekerheid. Minimaal 55% van de boerenbedrijven
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dekken jaarlijks hun voedselbehoeften voor minder dan 3 maanden. De aandacht gaat vooral uit naar de
regio Matam waar gezinnen groot zijn, met een gemiddeld aantal van 20 monden te voeden. Zij
bebouwen het areaal waarover zij beschikken al tot het maximum: gemiddeld 95% rond Orkadiéré, en
meer dan 100% rond Dabia en Bokidiawé, wat inhoudt dat mensen land moeten pachten. Gelet het
slechte rendement van deze boerenbedrijven, ligt het antwoord steeds urgenter in de beheersing van
de intensieve landbouw.
De slechtst presterende boerenbedrijven die hun voedsel- en zorgbehoeften minder dan 3 maanden in
het jaar dekken met landbouw, vee- en boomteelt, worden gekenmerkt door: 1) een slechte beheersing
van de productietechnieken en –factoren (zaden, andere inputs), en 2) een slechte beheersing van
intensiveringtechnieken ter verbetering van landbouwrendementen. Deze boerenbedrijven
vertegenwoordigen 47% van de 342 gezinnen in het district.
De voorgestelde activiteiten van FONGS, aan Oxfam Novib voorgelegd, steunen op de lessen die hieruit
getrokken zijn. Zij volgen drie sporen:
1. Specifieke steun aan de slechtst presterende boerenbedrijven die hun voedsel- en zorgbehoeften
voor minder dan 3 maanden in het jaar dekken met landbouw, vee- en boomteelt. Deze hulp moet
de belangrijkste belemmeringen op prestaties wegnemen.
2. Steun aan boerenbedrijven in de middengroep, die hun behoeften 3 tot 12 maanden in het jaar
dekken, ter aansporing tot het produceren van overschotten om hun afglijden naar
voedselonzekerheid te voorkomen. Deze steun bestaat uit marketingcontracten van
boomproducten in Casamance en van graan in Oost-Senegal, en uit een trainingsprogramma en
uitwisseling van kennis over betere en duurzame productie voor de boerengezinnen in het centrale
deel van het Senegaldal.
3. Verscherping van de lessen uit voorgaande resultaten en productie van een document met
voorstellen voor en onderbouwing van een betere begeleiding van boerengezinnen, als bijdrage aan
de autonome boerenbeweging, vertegenwoordigd door CNCR.
DOELSTELLINGEN EN VERWACHTE RESULTATEN
ALGEMENE DOELSTELLING :
Verbetering van de capaciteiten van boerenbedrijven ter betere beheersing van hun voedselzekerheid
en om Senegal te voeden.
SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN :
1. Verbetering van de resultaten en inkomsten van boerengezinnen in de districten Casamance, OostSenegal en het centrale deel van de Senegaldal.
2. Vernieuwing en actualisering van de onderbouwing en voorstellen aan de autonome
boerenbeweging in Senegal, voor een betere begeleiding in de transformatie van boerenbedrijven.
VERWACHTE RESULTATEN :
1. 400 boerengezinnen verbeteren hun landbouwproductie en inkomsten:
250 gezinnen (Casamance en Oost-Senegal) hebben een betere toegang tot markten voor
een betere prijs van hun producten.
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Onder hen, verbeteren de 55 meest achtergestelde gezinnen hun landbouw met behulp van
betere uitrusting.
150 boerenbedrijven (centraal rivierdal) hebben een betere beheersing van technieken ter
intensivering van de landbouw.
2. Een onderbouwing wordt verfijnd op basis van ervaringen en zelfevaluaties van boeren, en
overgenomen door de autonome Senegalese boerenbeweging vertegenwoordig door CNCR, en
voedt de nieuwe en toekomstige voorstellen van boeren.
BESCHRIJVING VAN UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN
MET BETREKKING TOT RESULTAAT 1: 400 boerengezinnen verbeteren hun landbouwprestaties en
inkomens.
CASAMANCE (3 VERENIGINGEN) EN OOST-SENEGAL (4 VERENIGINGEN): steun aan 250 boerenbedrijven, vooral
aan de 55 meest achtergestelde gezinnen (met minder dan 3 maanden dekking) en aan 195 in de
middengroep (dekking tussen 3 en 12 maanden in het jaar).
1. Bezoek aan geslaagd experiment met het oogsten en marketing van mango’s. Eén delegatie die 3
verenigingen in Casamance vertegenwoordigt reist naar Mboro (Thiès) om te zien hoe de zaken
georganiseerd zijn, en hoe het initiatief met het oogsten en marketing van mango’s functioneert.
2. Training van leden van de marketingcomités:
1 training in Casamance (15 mensen) over het oogsten, conserveren en verpakken van
boomproducten.
1 training in Oost-Senegal (20 mensen) over het oogsten, conserveren en verpakken van
lokale granen.
Bij elke training worden deelnemers aan het begin en aan het einde getoetst om de kwaliteit en
effecten van de training te meten.
3. Directe steun aan 55 boerengezinnen onder de meest achtergestelde gezinnen, ter versterking van
hun landbouwbenodigdheden en verbetering van hun cultuurstelsels (uitdelen van ploegen en
vaarzen).
4. Begeleiding van een pilot in de collectieve marketing van de productie van 250 boerengezinnen.
Subsidiëring van verpakking en collectieve marketing van boomproducten in Casamance,
met vervoer naar de markt door 2 vrachtwagens in konvooi. Het fonds wordt na elk konvooi
weer aangevuld.
Subsidiëring en collectieve marketing van graanproducten in Oost-Senegal, met vervoer
naar de markt door 2 vrachtwagens in konvooi. Het fonds wordt na elk konvooi weer
aangevuld.
SENEGALDAL – MATAM EN P ODOR (5 VERENIGINGEN): Steun aan 150 boerenbedrijven onder de meest
achtergestelde gezinnen in het departement Podor en de regio Matam (minder dan 3 maanden
dekking).
5. Versterking van de productiecapaciteit van 150 boerengezinnen, met een betere toegang tot
kwaliteitszaden (ui en rijst).
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6. Training van 30 personen (20 lokale veldwerkers en 10 producenten/leden) in duurzame
intensiveringtechnieken. Vijf verenigingen worden geselecteerd uit Poder en Matam.
De 30 personen hebben allemaal baat bij dezelfde training: de 20 veldwerkers voor de monitoring
en begeleiding van andere gezinnen (140); en de 10 producenten met het uitwisselen van
ervaringen op hun velden.
7. Monitoring en technische begeleiding van 140 boerenbedrijven door de 20 getrainde veldwerkers (7
gezinnen per veldwerker).
8. Uitwisseling tussen boeren met bezoeken aan de 10 boerenbedrijven in de pilot. Dit houdt in 150
boerengezinnen (inclusief de 10 in de pilot), 20 veldwerkers en 2 techniekverspreiders.
MET BETREKKING TOT RESULTAAT 2: Een onderbouwing wordt verfijnd op basis van ervaringen en
zelfevaluaties van boeren, en overgenomen door de autonome Senegalese boerenbeweging
vertegenwoordigd door CNCR, en voedt de nieuwe en toekomstige voorstellen van boeren.
9. Technische workshop met de landelijke algemeen secretaris, regionale coördinatoren, deelnemende
verenigingen, externe deskundigen, technische partners (ANSD, CIRAD).
10. Delen en waardering van voorstellen met/door het bestuur van FONGS. Dit bestuur bereidt
tegelijkertijd een bijeenkomst voor om de voorstellen van FONGS breder te delen.
11. Nationale bijeenkomst om de resultaten te delen met de partners van OP (CNCR, ASPRODEB), het
publiek (technische ministeries en diensten) en met financiers.
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BEGROTING VAN ACTIVITEITEN
Resultate
n

Activiteiten

Subactiviteiten en beschrijving Eenheid

1) 400
boerenbedrijven
verbetere
n hun
landbouw
prestaties
en
inkomens

Bezoek aan een
geslaagd experiment
in oogsten en
marketing van
mango’s

1 delegatie van 3 verenigingen
uit Casamance naar Mboro
(Thiès) in bezoek aan manier
van organiserenen
functioneren van initiatief in
oogsten en marketing van
mango’s

1 training in Casamance (15
personen) in oogsten,
conservering en verpakking
van boomproducten
1 training in Oost Senegal (20
personen) in oogsten,
conservering en verpakking
van lokale granen
Directe steun aan 55 Aan de meest achtergestelde
boerengezinnen
gezinnen, ter versterking van
landbouwuitrusting en
versterking van cultuurstelsels
(ploegen en vaarzen)
Begeleiding proef in Subsidiëring van verpakking en
collectieve
collectieve marketing van
marketing van
boomproducten in Casamance.
producten
Vervoer door 2 vrachtwagens
in konvooi. Fonds wordt na elk
konvooi weer aangevuld
Subsidiëring van verpakking en
collectieve marketing van
granen in Oost Senegal.
Vervoer door 2 vrachtwagens
in konvooi. Fonds wordt na elk
konvooi weer aangevuld.
Versterking
Voorziening in groepen en
productie
uitdeling aan 150
capaciteiten van 150 deelnemende boerenbedrijven
boerenbedrijven
onder de meest achtergestelde
met betere toegang gezinnen met zaden voor uien
tot kwaliteitszaden
(Podor) en rijst (Matam)
(ui en rijst)
Training van 30
Over technieken ter duurzame
mensen (20 veld
intensivering van productie. 30
werkers en 10
deelnemers worden gekozen
producenten van
uit 5 verenigingen in Podor en
pilot
Matam
boerenbedrijven
Technische
Elke getrainde veldwerker
monitoring en
begeleidt 7 boerengezinnen
begeleiding van 140
boerenbedrijven
door 20 getrainde

Training van leden
van
marketingcomités

No.
eenheden

Kosten per Kosten
eenheid
van
activiteit

Mens/
dag

70

25.000

1.750.000

Mens/
dag

60

18.750

1.125.000

Mens/
dag

60

18.750

55

250.000

Eenheid

Verificatie
bron

Missieverslag

Verslag van
training, met
toets vooren achteraf
Verslag van
1.125.000 training, met
toets vooren achteraf
Facturen en
13.750.000 reçu’s

kg
60.00 60
0

3.600.000

Facturen en
vervoerbescheiden

60.00 50
0

3.000.000

Facturen en
vervoerbescheiden

150

40.000

6.000.000

Facturen en
vervoerbescheiden

Mens/
dag

120

18.750

2.250.000

Mens/
dag

560

6.250

3.500.000

kg

Per
boerengezin

Verslag
training met
toets vooren achteraf

Periodieke
monitoring
verslagen
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2) Onderbouwing
op basis
van
ervaringen en
zelfevaluaties
van
boeren,
uitgewerkt,
overgenomen
door
boerenbeweging
in de
vorm van
CNCR, en
voedt
nieuwe en
toekomsti
ge
voorstellen van
boeren
Coördinatie en
project
monitoring

veldwerkers
Uitwisseling tussen
boeren met
bezoeken aan 10
pilot
boerenbedrijven
Voorbereidende
workshops met
landelijke algemeen
secretariaat,
regionale
coördinatoren,
externe
deskundigen,
technische partners
(ANSD, CIRAD)

Deelname van 150 boerenbedrijven (incl 10 pilots), 20
veldwerkers en 2 technische
begeleiders

Mens/
dag

328

6.250

2.050.000

Per diem (20 personen voor 4
dagen)

Mens/
dag

80

12.500

1.000.000

Vervoer

Mens/
dag

20

25.000

500.000

10

250.000

2.500.000

2

440.000

880.000

1

1.400.000

1.400.000

Honorarium deskundigen (4
Mens/
dagen voorbereiding + 4 dagen dag
workshops + 2 dagen voor
verslag)
Vluchten Paris-Dakar-Paris
Retour
kaartjes
Kosten en diensten van CIRAD

forfait

Per diem (60 personen voor 3
dagen)

Mens/
dag

180

40.000

7.200.000

Vervoer

Mens/
dag

60

25.000

1.500.000

Monitoring
regionale
coördinatie (regio’s
Ziguinchor, Kolda,
Tambacounda,
Matam)
Bijdrage aan salaris
project coördinator

Per diem (20 dagen X 9
verenigingen)

Mens/
dag

180

20.000

3.600.000

%

50% over
12
maanden

50%

Bijdrage aan
management en
financieel
verantwoordelijke
Administratiekosten

%

40% over
12
maanden

40%

Totaal projectkosten

7% van
directe
project
kosten

Presentie
lijst en lijst
van
betalingen
Presentie
lijst en lijst
van
betalingen
Facturen

Facturen
Facturen

Nationale
bijeenkomst om
resultaten te delen
met openbare
diensten, partners,
OP (CNCR,
ASPRODEB) en
financiers

%

Verslag
uitwisseling

Presentie
lijst en lijst
van
betalingen
Presentie
lijst en lijst
van
betalingen
Missie
opdrachten
en verslagen

Loonlijsten
5.280.000 2.640.000
(600eu
pm)
Loonlijsten

5.280.000 2.112.000
(600eu
pm)
5%
3.074.100
61.482.000

Facturen

64.556.100 cfa
100.000 euro
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