De Shamba
Shamba betekent eigenlijk “tuin” in het swahili. Inmiddels is dit project uitgegroeid tot een
heus landbouwproject. Blessed Camp is geheel afhankelijk van giften om in de dagelijkse
voedselvoorziening te voorzien. Dat is beslist geen
vetpot zonder groenten en de nodige gevarieerdheid.
Blessed Camp ligt in de buurt van
Tendo sloeg met partner Doingoood enige tijd geleden
Msambweni ongeveer 60km ten
de handen ineen met als doel gezonder voedsel voor
zuiden van de miljoenenstad
Blessed Camp en een structurele oplossing t.a.v. hun
Mombasa aan de kust.
voedselvoorziening. Selfsupporting dus! De
Blessed Camp kent ongeveer 175
rommelmarkt commissie van de Laarkerk in Zuidlaren
inwoners waarvan de oudste
vond het een goed plan en de netto opbrengst van
generatie lijdt aan de gevolgen van
maar liefst € 28000,-- werd ons in mei 2014 ter
lepra. De Shamba is ongeveer 91mtr
beschikking gesteld.
bij 37mtr groot.

Hoe start je een landbouwproject duizenden
kilometers ver weg?
Gelukkig hebben we een betrouwbare partner ter plekke, Action Ministry [AM] dat vlak bij
het dorp een stuk grond van 3360 m2 in bezit heeft. Aanvankelijk werd gedacht aan een
soort standaard landbouwpakket met kas maar nadat we in contact waren gekomen met 2
ervaren gepensioneerde hollanders in den vreemde kozen we voor een geheel andere
aanpak. Ton en Thea gaan elk jaar een aantal keren voor een aantal weken naar Kenia. Zij
hebben daar hun eigen projecten zie o.a. www.portreitzschool.eu/nl/projecten en wij zijn
dolblij dat ze tijd vinden om ons project te ondersteunen. Ton heeft zijn werkzame leven
veel met voedselvoorziening van doen gehad en heeft voor ons een biologisch, organisch
plan van a tot z uitgewerkt. Vanaf bodemmonsters, watervoorziening, kweeksystemen,
compostering, shadehouses, personeel, werkplan, werkschema’s, rapportage etc. compleet
met een begroting.
We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het betreft een groot bedrag waar vele vrijwilligers
vele uren aan hebben besteed om dit bij elkaar te krijgen. We willen daarom zorgvuldig met
het ons toevertrouwd kapitaal omgaan en dat betekent grip houden op het geld en de
uitvoering van het project. Om deze reden hebben we een “contract” opgesteld en
voorgelegd aan Action Ministry. Dat was even wennen want overeenkomsten op papier zijn
niet alledaags in Kenia. Deze overeenkomst heeft overigens geen juridische lading. We
hebben de overeenkomst daarom een Memorandum of Understanding genoemd en hierin
staat wat we van elkaar verwachten. De belangrijkste punten uit de MoU zijn;
 Een aparte bankrekening voor de shamba gescheiden van alle andere AM
activiteiten.
 We hebben een vast aanspreekpunt in de persoon van Peter Mbugua. Hij is
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen.

 Peter maakt een maandelijks rapport waarin de voortgang van het project word
gespiegeld aan het uitgewerkte plan van Ton en de begroting.
 Het geld word in tranches gestort afhankelijk
van de tevredenheid over de voortgang en de
AM heeft een jongeman Newton
rapportages.
genaamd in dienst genomen om
te shamba te bewerken voor €
180,-- in de maand. Newton heeft
groene vingers en hij krijgt een
praktische opleiding en
ondersteuning van Ton en zijn
medewerkster Rahab om de
shamba volgens de gewenste
methode te bewerken. Indien
nodig kunnen er dagloners
worden ingehuurd.
Foto: ontginnen van de grond met
een ouderwetse ploeg en os.

Status januari 2015
Ondertussen komt de shamba steeds verder tot leven. We hadden wel een tegenslag. Een
behoorlijk deel van de grond bleek te rots en steenachtig. De grond zal waarschijnlijk
omhoog moeten worden gebracht, maar ongeveer 60% is inmiddels beplant met cowpeas.
De oogst kan spoedig beginnen. Het terrein wordt ondertussen de komende tijd in rap
tempo opgebouwd. Het terrein kent inmiddels
een poort en hekken en is gedeeltelijk overkapt
met schaduwnetten. De compostplaats is
ingericht, het kweekstation is gebouwd en men
is druk bezig met de bouw van het
watertankstation dat ook als opslaplaats dienst
doet. De waterleidingen vanaf de bron naar de
shamba zijn gelegd en aanstonds kunnen we
beginnen aan de installatie van de drip
irrigatiesystemen.

We zijn er nog lang niet. De komende periode zal
er nog meer gebouwd moeten worden o.a. het 2e
schaduwnet. Het rotsprobleem moet worden
aangepakt en wat gaan we verbouwen? Later in
het jaar hopen we meer duidelijkheid te krijgen
over de productie en welk deel er na voeding van
het dorp overblijft om te kunnen verkopen of
ruilen. Hiervoor zal een marketingplan moeten
worden gemaakt. Voor de hand ligt verkoop op
lokale markten en hotels in de buurt.
Kortom, er is nog veel werk aan de winkel. We
blijven u informeren!
Nursery

Foto: Bouw watertank en opslagruimte

Globaal Financieel overzicht
Uitgaven 2014
Hekwerk
Shadehouse
Opslag en andere
faciliteiten
Kweekstation
Irrigatie
Gereedschap
Vruchtbaar maken
grond
Salaris Newton
Ingehuurd
personeel
Zaden
Overig

€ 2040,00
€ 2180,00
€ 1595,00

Totaal 2014

€ 10675,00

€ 870,00
€ 1085,00
€ 525,00
€ 660,00
€ 600,00
€ 775,0
€ 50,00
€ 295,00

