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1. Inleiding
De activiteiten van Exchange vzw. in 2017 in de Zuidlanden, enerzijds de projecten (ad-hoc
technische assistentie), die de organisatie uitgevoerd heeft met haar vrijwilligers, anderzijds de
groeiprogramma’s (langere-termijn samenwerkingsprogramma’s), worden in dit rapport beknopt
voorgesteld.
De volledige documentatie kan aangevraagd worden bij Exchange vzw.
Wilrijk, 31 januari 2018

Frank Foulon
General Manager
Exchange vzw.
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2. Overzicht Afrikaanse werking 2017
Bij de lectuur:
In 2017 combineerde Exchange vzw. dus de vroegere klassieke werking van projecten met de ‘pilots’
van trajectwerking (groeiprogrammawerking), ingeschreven in het model van de nieuwe strategie.
Het operationeel model van groeiprogramma’s wordt vanaf 2018 aangehouden voor de volledige
werking van Exchange.
Voorrang werd in 2017 gegeven aan opzet, begeleiding, bijsturing en praktijk van de
groeiprogammawerking. Deze was immers het ‘levend laboratorium’ van de theoretische nieuwe
benadering en strategie, die geformuleerd werden als antwoord op de DIV-audit van 2016.
In volgende paragrafen gaan we eerst de groeiprogramma’s belichten onder punt 2.1 van pagina’s 6
tot en met 40. We staan ook stil bij de opzet en uitwerking van een groeiprogramma (traject) en de
complexiteit van het volledige proces.
Daarna volgen de projecten, onder punt 2.2 vanaf pagina 41, met een overzicht, enkele statistische
analyses en een korte beschrijvingen van de projecten, gegroepeerd per land.
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2.1

Groei-programma’s

2.1.1

Groei-programma’s: de praktijk van 2017

In 2017 werden 7 groei-programma’s begeleid. De verdere uitwerking van deze programma’s loopt
door in 2018. Zoals het voorgestelde business-plan (8 januari 2018) vermeldt, worden er dit jaar 7
nieuwe aan toegevoegd.

Land
Groeiprogramma (Traject)
Tanzania
Kigoma Tanzanian Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Oeganda
Uganda Hotel and Tourism Training Institute
Zuid-Afrika
African Honey Bee
Malawi
Satemwa Tea Estates Ltd
Malawi
M'Hub
Rwanda
Kigali Fashion Hub
Rwanda
Manumetal
Exchange vzw. - Groeiprogramma's 2017

2.1.2

Details van de groei-programma’s

De groeiprogramma’s zijn gedocumenteerd naar volgende structuur:





Beschrijving van de ondernemer of ondernemende instantie in het Zuiden
Ambitie van de ondernemer
Kerndoelstellingen van het groeiprogramma
Stapsgewijze uitwerking van het groeiprogramma

Onderstaande groeiprogramma’s uit 2017 worden op volgende bladzijden gerapporteerd:

6

-

A: Tanzania, Kigoma Chamber of Commerce, Industry & Agriculture,

pg. 7

-

B: Oeganda, Uganda Hotel and Tourism Training Institute

pg. 12

-

C: Zuid-Afrika, African Honey Bee

pg. 17

-

D: Malawi, Satemwa Tea Estates Ltd

pg. 20

-

E: Malawi, M’Hub

pg. 24

-

F: Rwanda, Kigali Fashion Hub

pg. 29

-

G: Rwanda, Manumetal

pg. 32
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Groeiprogramma’s 2017
A: SME Development Partnership Tanzanian Chamber of Commerce Industry
and Agriculture Kigoma region
Private sector Development in Kigoma, de kamer van koophandel als structurele partner
Kigoma is één van de armste regio’s van Tanzania die bovendien zeer weinig aandacht krijgt van
internationale donoren. De regio heeft evenwel heel wat potentieel voor economische ontwikkeling.
De Belgische ontwikkelingssamenwerking focust dan ook prioritair op deze regio in de domeinen
watervoorziening en duurzame landbouw. Exchange ontplooit sinds enkele jaren activiteiten in de
regio om maximale synergie met de federale ontwikkelingssamenwerking te kunnen realiseren.
Exchange richt haar interventies ter plaatse expliciet op ondersteuning van de private sector. Daartoe
zette Exchange in 2015 een eerste samenwerking op met de Tanzanian Chamber of Commerce
Industry and Agriculture in Kigoma (TCCIA).
TCCIA werd in 1988 op nationaal niveau opgericht met als doel het versterken van private sector
ontwikkeling door het aanbieden van belangenbehartiging, informatie, dienstverlening en training.
De overheid steunt de activiteiten van TCCIA beleidsmatig maar voorziet geen fondsen voor de
werking van de verschillende kamers. De ledenbijdrage vormen de werkingsmiddelen voor TCCIA.
Momenteel is TCCIA vertegenwoordigd in alle regio’s in 92 district centra. TCCIA Tanzania heeft meer
dan 10 jaar ervaring in het opzetten en managen van Community Based Microfinance Groups (MFI’s).
In de regio Kigoma is TCCIA sinds 1997 actief en heeft ze meer dan 2000 leden (met diverse profielen,
zowel familiale inkomsten genererende activiteiten als SME’s). Sinds 2005 zet TCCIA Kigoma MFI’s op
als manier om zeer kleine ondernemers in de omgeving financiële diensten aan te bieden.

Werksessie door financieel expert Johan Hosselaer bij TCCIA Kigoma (2017)
Een enabling environment voor een krachtig business klimaat in Kigoma, toegang tot financiële diensten
en kredieten stimuleren
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De financiële dienstverlening georganiseerd vanuit TCCIA, de zogenaamde MFI’s, zijn hoewel ze goed
beheerd worden, te klein en gefragmenteerd om effectief te zijn en werkelijk bij te dragen aan het
business klimaat in Kigoma. Exchange is reeds enkele jaren actief in het realiseren van
ondernemerschapsprojecten in Kigoma en erkent dat een innovatieve aanpak noodzakelijk is om een
werkelijk ‘enabling environment’ voor armoedereductie door ondernemerschap te creëren.
Exchange werkte daartoe reeds in 2015 met TCCIA Kigoma samen. Johan Hosselaer, een financieel
expert, zette toen de eerste stappen om de dienstverlening van TCCIA verder te professionaliseren.
De conclusies na deze eerste samenwerking waren dat TCCIA een sterke speler is op vlak van het
verlenen van microkredieten maar dat het werkelijk verlenen van business development support aan
de SME’s in de regio amper aan bod komt. Ook het faciliteren van de toegang tot betaalbare
bankkredieten (grotere sommen dan voorzien binnen de MFI’s) voor deze groep, een essentieel
onderdeel van een ‘enabling environment’ bleek een erg grote nood te zijn. In 2017 werd de
samenwerking met TCCIA Kigoma verdiept en werd een groeiprogramma opgezet waarbij TCCIA in
partnerschap met andere lokale service providers en lokale banken een structuur ontwikkelt waarbij
leden van TCCIA toegang krijgen tot betaalbare bankkredieten gecombineerd met intensieve
business development begeleiding.
Ontwikkeling van een structureel economisch partnerschap

Voor het realiseren van dit groeiprogramma en om de duurzaamheid en lokale inbedding ervan te
garanderen werkt Exchange aan het opzetten van een structureel economisch partnerschap in de
regio. Het aanbieden van financiële diensten en business support is een nieuwe activiteit voor TCCIA.
Een samenwerking met reguliere dienstverleners op deze terreinen is dan ook aangewezen. Het
groeiprogramma is in die zin zowel een programma gericht op de verdere professionalisering van de
TCCIA als een proces gericht op het realiseren van een lokaal economisch partnerschap in Kigoma.
De kerndoelen in het uitgewerkte groeiprogramma zijn:
1) De dienstverlening van TCCIA professionaliseren
2) Bankdiensten toegankelijk maken voor SME’s in Kigoma
3) Bankdiensten combineren met business support
4) Maximale samenwerking met lokale banken en business support initiatieven
De doelstelling om een ondernemersklimaat in Kigoma te versterken door toegankelijke
bankdiensten en business support aan te bieden kan enkel gerealiseerd worden binnen dit brede
partnerschap. Vanuit opportuniteiten voor elk van de partners wordt een kwalitatief aanbod
opgebouwd dat tastbare resultaten oplevert voor de SME’s in Kigoma. De resultaten van dit
groeiprogramma zullen dan ook op niveau van de SME’s gedetecteerd kunnen worden. Tegelijk
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zullen ook de partners hun doelstellingen verwezenlijken. TCCIA professionaliseert en breidt haar
diensten uit. PASS krijgt toegang tot de leden van TCCIA, een grote groep SME’s in Kigoma. De
Tanzaniaanse bankpartner krijgt de kans om spaar en leenproducten aan te bieden aan een nieuwe
klantengroep die sterk omkaderd wordt. Binnen dit partnerschap staat het samenbrengen van
financiële en business support expertise centraal. Exchange faciliteert die expertisedeling. Na de
feasibility study zijn kwaliteitsvolle reguliere dienstverleners geïdentificeerd die bereid zijn tot
samenwerking. Daarbij komt dat de lokale inbedding essentieel is voor het welslagen van het
partnerschap. Daarom opteert Exchange binnen dit groeiprogramma in de eerste plaats voor het
inzetten van Zuid expertise. De rol van Exchange is zeer uitgesproken een rol als facilitator en
projectcoördinator eerder dan een rol als leverancier van expertise. Hoewel Exchange die rol, indien
noodzakelijk, steeds kan opnemen. Exchange voorziet uiteraard wel een gespecialiseerde
programmacoach die kennis heeft van de bancaire wereld en met de nodige kennis van zaken de
opzet van dit economische partnerschap begeleidt.

Exchange

TCCIA

PASS

• Faciliteren van het
partnerschap
• Projectcoördinatie
• Programmacoach met ruime
ervaring als bankier
• Inbrengen van geschikte
expertise binnen het
partnerschap
• Opzetten van structurele
samenwerking met Belgische
bankpartner als
expertiseleverancier
• Fiananciering van
expertisedeling
• Afstemmen van het
programma met de andere
activiteiten binnen de
Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
in Kigoma

• Professionaliseren van de
dienstverlening
• Digitalisering van de
financiële diensten
• Projectteam en projectleider
• Assessment van 50
kredietaanvragen van TCCIA
leden
• Verdere ontwikkeling en
professionalisering van de
MFI's

• Assessment van 50
kredietaanvragen van TCCIA
leden
• Bedrijfsaudits
• Leveren van business
development support aan
betrokken SME's

Tanzaniaanse Bank
• Aanbieden van toegankelijke
bancaire prodcuten
(kredieten)
• Afsluiten van een
partnerschap met TCCIA en
PASS met vastgestelde
kredietvoorwaarden voor
betrokken SME's
• Business development
support inbrengen in het
partnerschap
• Aanbieden van bredere
bankproducten (ook
spaarproducten) aan TCCIA
leden

Stapsgewijs groeiprogramma
Dit groeiprogramma is gebaseerd op een uitgebreide feasibility study die meerdere maanden in
beslag nam. Het vaststellen van de noden voor private sector development in Kigoma is één ding. Het
ontwikkelen van haalbare initiatieven op maat van de lokale context is een complexe oefening
gebleken. Er werd dan ook geopteerd om op een zeer pragmatische en stapsgewijze manier dit
economisch partnerschap waar te maken.
Het onderzoek werd begin 2017 gestart. In februari 2017 en de maanden die volgden werd een
uitgebreide assessment uitgevoerd waarbij de bedrijfsprofielen, financiële noden en management
capaciteiten van de leden van TCCIA in kaart werden gebracht. Uit deze set werden uiteindelijke 50
bedrijven geselecteerd waarvoor een kredietanalyse werd opgemaakt ten aanzien van potentiële
bankpartners. Deze oefening werd ter plaatste begeleid en de maanden die daarop volgden ook
intensief vanop afstand opgevolgd door Johan Hosselaer, financieel expert Exchange. PASS heeft op
een professionele manier de bedrijfsaudits uitgevoerd. Daarnaast werden gesprekken opgezet met
lokale economische actoren om een sterk gedragen lokaal partnerschap te kunnen realiseren. De
feasibility study betekende een eerste belangrijke stap in de professionalisering van TCCIA en vormde
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de basis voor het uitbouwen van een lokaal economisch partnerschap door een eerste succesvolle
samenwerking tussen TCCIA en de diensten van PASS.
In november 2017 werd op basis van de resultaten van de feasibility study en onder begeleiding van
Johan Hosselaer een intense gespreksronde opgezet met geïnteresseerde, potentiële bankpartners in
Dar es Salaam. Vier bankpartners maakten kennis met het in opbouw zijnde economisch
partnerschap in Kigoma (TPB, NMB, CRDB en Bank of Africa). In december 2017 zijn zowel NMB als
Bank of Africa al tot verdere onderhandelingsgesprekken overgegaan. Beide banken reisden naar
Kigoma en zijn ondertussen in nauw contact met TCCIA. We verwachten de gesprekken met
geïnteresseerde banken in de eerste maanden van 2018 af te ronden en tot een concreet
partnerschapsengagement te komen. Als de overeenkomst met de financiële partner rond is zullen
op basis daarvan de andere partners kunnen worden toegevoegd. In eerste instantie is dat PASS
maar we wensen dit partnerschap ook in te bedden in de bredere Belgische
ontwikkelingssamenwerking (in partnerschap met de Belgische ambassade, Enable en BIO). Vanaf
eind 2018 verwachten we het partnerschap opgezet te hebben waarna we optimale dienstverlening
blijven ontwikkelen in samenwerking met TCCIA en het opgebouwde partnerschap van de nodige
begeleiding en expertise blijven voorzien.
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Feb – Okt 2017

Nov 2017

Q 1 - 3 2018

Q 4 2018

2019

MILESTONES
° Assessment 50
business cases
° Verkennende
gesprekken PASS
°Professionalisering
TCCIA
°Training TCCIA
team
° Opzet projectteam
TCCIA
°Aanstelling
projectleider TCCIA

MILESTONES
°50 financiële
assessments van
SME’s/TCCIA
leden
°Uitgewerkt
partnerschapsak
koord ten
aanzien van
banken
°Opzet
gesprekronde
banken
°Onderhandeling
en met vier
potentiële
geïnteresseerde
bankpartners

MILESTONES
°Afronden
onderhandelingen
bankpartners
°Uitgewerkte
partnerschapsakkoord
met PASS
°Inclusie van Belgische
actoren (Ambassade,
Enable) in
partnerschap
°Voorbereiding
implementatie
° Training team TCCIA
°Inbrengen lokale
expertise voor
business development
support

MILESTONES
°Ontwikkelde
procedures
°Communicatie
doelgroepen
°Mid term
evaluation

MILESTONES
°Uitgebreide
evaluatie
°Bepaling
toekomstige
ondersteuning
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Groeiprogramma’s 2017
B: Hotelschool UHTTI Oeganda
Een trainingsinstituut voor een groeiende sector
De Ugandan Hotel & Tourism Training Institute (UHTTI) is een opleidingsintituut in Jinja, Oeganda.
UHTTI is het enige overheidsinstituut dat gespecialiseerd is in de opleiding hotel- en toerisme in
Oeganda (zie http://www.uhtti.ac.ug).
Ontwikkeling van een Noord-Zuidpartnerschap
Reeds in de periode 2014-2016 faciliteerde Exchange de samenwerking tussen Uganda Hotel and
Tourism Training Institute (UHTTI, Jinja Oeganda) en Hotelschool Ter Duinen (Koksijde, BE).
In 2017 werd de overgang voorbereid van ad-hoc projectsamenwerking naar de uitwerking van een
piloottraject (groeiprogamma) op langere termijn met als doel bij te dragen tot het versterken van de
toeristische sector in Oeganda. Het Uganda Hotel and Tourism Training Institute kreeg van de
Oegandese overheid een duidelijk mandaat om als kernspeler binnen deze sector de kwaliteit van
het toeristisch aanbod in Oeganda via training te verhogen. Er werd een MOU afgesloten tussen de
drie partijen waarbij de samenwerking voor de komende drie jaar werd vastgelegd.
Zo zal de hotelschool met de inzet van haar personeel samenwerken met het UHTTI om de
ambitieuze groeiplannen in Oeganda waar te maken. Het UHTTI kreeg van de Wereldbank toezegging
voor een forse investering om de infrastructuur volledig te moderniseren en zo een
voorbeeldinstituut te worden voor andere sectoren en gelijkaardige initiatieven in de regio. Exchange
en Ter Duinen staan klaar om het UHTTI op duurzame wijze bij te staan in deze grote uitdaging.
Enkele realisaties in 2017:
- Samenwerking op technisch en beheersniveau door uitwisselingen en samenwerking tussen de
technisch adviseur van Hotelschool Ter Duinen en het management van de UHTTI.
- Train-the-trainerprogramma’s rond customer service, kitchen techniques, reception management
and organisation.
- Zuid-Noord uitwisseling waarbij het directieteam van UHTTI een werkbezoek bracht aan
Hotelschool Ter Duinen. Ze werden ondergedompeld in de werking van de hotelschool en bezochten
tal van toeristische structuren in België.
- In juni werd alvast intensief samengewerkt met UHTTI rond de topics Marketing en ICT. Een
opvolging op deze twee interventies is aangeraden.
- In januari 2018 heeft een Zuid-Noord uitwisseling plaatsgevonden. Een chef-kok van de UHTTI heeft
een stage van 2 weken gedaan bij Ter Duinen rond de thema’s keuken management en hygiëne.
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Directeur van de UHHTI, Miriam Amori,
spreekt over de partnerschap met Exchange
en Ter Duinen.

Ter Duinen team kookt tijdens Exchange
event waar partnerschap met UHHTI
word toegelicht

Ontwikkeling van Zuid-Zuid partnerschappen
Exchange wil in de loop van 2018 een partnerschap faciliteren tussen de UHHTI en de Universiteit
Mountains of the Moon in Fort Portal (Uganda). Deze universiteit wil graag een bachelor programma
aanbieden in hotel management voor studenten van de streek.
Ook een partnerschap met de Uganda Hotel Owners Association kan heel interessant zijn om een
groter bereik van de hotelkennis te garanderen en de kennisopbouw binnen de sector
gecentraliseerd te kunnen aanpakken.
Mogelijk acties binnen dit kader (nog in bespreking met betrokkenen):
-

-
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‘Train-the-trainers’ sessies georganiseerd door de Uganda Hotel Owners Association, UHTTI
en Ter Duinen voor de leden van de associatie (kleine en middelgrote hotels).
Trainers/leerkrachten UHTTI doen mee aan trainings voor hotels
Studenten van UHTTI kunnen voor stages terecht binnen het netwerk van de associatie
Trainers/leerkrachten UHTTI kunnen stages doen bij Ter Duinen (België)
Het opzetten van sectoroverleg tussen HTTI en de Hotel Owners Association
Partnerschap tussen Universiteit Mountains of the Moon (Fort Portal), Ter Duinen,
Hogeschool Vives en Exchange worden afgesloten. Eerste doelstelling: bachelorprogramma
in hotel/toerisme voor de Universiteit
Personeel Ter Duinen kan UHTTI ondersteunen in andere aspecten van de organisatie:
marketing, ICT, school management…
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Miriam Amori (Directeur UHTTI), Eva Escobar
(Programbeheerder Oeganda) en Samson Ndyaguma
(adjunct directie UHTTI)

De kernelementen in het uitgewerkte groeiprogramma zijn:
1) het opzetten van een multidisciplinair expertenteam voor uitwisseling van expertise tussen
Zuid-Noord, Noord-Zuid en Zuid-Zuid
2) het opzetten van een partnerschap met een Vlaamse hotelschool en een Vlaamse
hogeschool
3) het inbedden van dit groeiprogramma in de lokale Oegandese context door het betrekken
van lokale actoren
4) het opzetten van partnerschappen met andere onderwijs- en trainingcentra in Oeganda en
met de Hotel Owners Association
Het expertenteam bestaat uit experten van de Hotelschool Ter Duinen en andere Exchange experten.
De uitwisseling van expertise en ondersteuning doen ze vanop afstand en met punctuele opdrachten
ter plaatste gedurende het hele groeiprogramma indien nodig. De experten stellen hun ervaring rond
hotel management ter beschikking. Ook andere competenties zoals onthaal, food & beverages,
kitchen, ITC, marketing, enz. kunnen aan bod komen in dit traject. De uitwisseling van informatie,
kennis en ervaringen doen ze door regelmatige bijeenkomsten via e-mail en skype conferenties.
De rollen van de partners in het partnerschap zijn als volgt gedefinieerd:
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Stapsgewijs groeiprogramma
Dit is een voorstel van groeiprogramma. In het eerste trimester van 2018 wordt het programma gedefinieerd en gedocumenteerd.

Phase 1
Assessment
Individual interventions

2016- 2017
MILESTONES

Phase 2
Programma analysis

Phase 3
Implementation,
documentation,
safeguarding

1st trimester 2018
MILESTONES

April 2018 – June
2018

Phase 4

Phase 5

Implementation
Train the Trainer

Implementation

Juni - December
2018

2019 - 2020
MILESTONES

MILESTONES
° Eerste
assessment on
site
° Management
briefing
° Individual
training
interventions

16

°Opzet van
expertenteam
°Definitie
doelstellingen

MILESTONES

° Opzetten van
train the trainer
programma

° Ontwerp
Bachelor
programma
voor Mountains
of the Moon
University

°Training for
hotels

°Implementatie
trainings

°Definitie
partnerschap
Mountains of
the Moon
University

° Mid-term
review

° New website
°Design programma
met timing en
verantwoordelijken

°Agreement on
actions with different
partners

° Gedetailleerd
projectplan en
partnership
agreement

° Afwerken
documentatie en
validatie

° Investeringsplan
(if needed)

Zuid-Noord
interventie

° Start
implementering
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Phase 6
Follow-up

2020 - 2021

Groeiprogramma’s 2017
C: African Honey Bee Zuid Afrika
Duurzame micro-beekeeping als economische activiteit in rurale gemeenschappen in Limpopo,
Mpumalanga en KwaZulu-Natal
African Honey Bee https://www.africanhoneybee.co.za/ is een sociale onderneming die families in
achtergestelde rurale gemeenschappen begeleidt in het opstarten van duurzame micro-beekeeping
businesses. Op globaal vlak is er grote vraag naar honingproducten, in het bijzonder producten die
voldoen aan kwaliteits- en fair trade standaarden. In de uitgestrekte rurale gebieden in Zuid Afrika
zijn de economische noden groot. Bovendien zijn dit landbouwgebieden. Het opzetten van familiale
honingbusinesses in deze gebieden heeft niet alleen een economische impact maar heeft ook een
positieve impact op de lokale natuur door bestuiving en verbeterde landbouwopbrengsten.
Daarnaast heeft AHB een enorm positieve impact op de natuur in de omgeving door te praktijk van
'honey hunting' tegen te gaan. Honey hunters verzamelen honing uit wilde bijenkorven, maar vaak
ontstaan er bosbranden door het vuur en de rook die ze op een ongecontroleerde manier gebruiken
om de bijen te verdoven. AHB ging hierrond een duurzaam partnerschap aan met een privébedrijf in
de regio, de Sappi plantage, door in te zetten op vorming van de mensen zodat deze op
verantwoorde wijze bijen kunnen houden, een extra inkomst voorzien en de plantages van Sappi
vrijwaren van brand- een echt win-win-win verhaal.
AHB bestaat uit een commerciele operatie in eigen beheer en een samenwerking met honderden
lokale families die in de AHB beekeeper trust coöperatieve hun honing via AHB kunnen vermarkten.
AHB trainde de afgelopen twee jaar 1200 beekeepers in Limpopo, Mpumalange en KwaZulu-Natal,
waarvan ondertussen 425 families actief zijn geworden als beekeepers en honing produceren en
verkopen. De effecten van AHB trainingen reiken verder dan enkel het ontwikkelen van nieuwe
competenties bij de rurale bevolking. Het promoten van ondernemerschap heeft positieve effecten
op het zelfvertrouwen en de empowerment van de betrokken gemeenschappen.
Het model van AHB is duurzaam van opzet en focust op positieve effecten op de 3 p’s (profit, people
en planet) door het stimuleren van:
- De ontwikkeling van duurzame micro-ondernemingen
- Voedselveiligheid
- Capacity-building
- Armoedereductie
- Biologische landbouw
- Het beschermen van de bio diversiteit
- Versterken van de landbouw door verstuivingen
- De opzet van niche markten voor export
In 2015 werkten Exchange en African Honey Bee voor het eerst samen. Een expert in apicultuur
stond het bedrijf toen bij op vlak de introductie van de meest recente en meest ecologisch duurzame
productietechnieken. Het introduceren van excellente beekeeping praktijken resulteerde toen in een
versterkt trainingsprogramma voor de betrokken gemeenschappen.
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Aantrekken van sociale investeerders om inclusieve groei waar te maken
Na deze samenwerking bleef AHB verder groeien. Eind 2016 werden de contacten tussen AHB en
Exchange opnieuw versterkt. Er werd toen reeds bekeken op welke manier de samenwerking op
langere termijn versterkt kon worden. De noden van het bedrijf zijn immers divers: naast de
technische noden op vlak van productietechniek zijn er uitdagingen op tal van andere vlakken
(strategisch management, marketing, packaging, certificatie en distributie). Het management van
AHB zette een plan op om het huidige aantal bijenkorven in eigen beheer te verdrievoudigen over de
komende jaren.
Voor het ondersteunen van de verdere groei is het bedrijf dan ook op zoek naar sociale
investeerders. Daartoe zette Exchange een samenwerking op met Benevolab België, het CSR
programma van BNP Paribas Fortis dat medewerkers van de bank de kans geeft om als vrijwilliger bij
te dragen aan NGO projecten in het Zuiden. Twee experten van BNP Paribas Fortis Belgium voerden
in mei 2017 een financiële analyse uit van het bedrijf.
Op basis van deze analyse werd een investeringsdossier samengesteld. In België zette Exchange
gesprekken op met Kampani, een Belgisch sociaal investeringsfonds, gericht op het versterken van
bedrijven in de agro-voedingsindustrie in het Zuiden. Het uitgewerkte investeringsdossier is
momenteel nog onvoldoende om een investering te kunnen waarmaken. Exchange plant in de eerste
helft van 2018 dan ook deze samenwerking verder te versterken om te komen tot een degelijk
uitgewerkt investeringsdossier dat tegemoetkomt aan de vragen van Kampani en/of eventuele
andere sociaal investeerders wat betreft de commerciële operaties van AHB. Daarnaast zetten we
ons samen in om ook rond de AHB Beekeeper coöperatieve fondsen te werven via middelen die ter
beschikking gesteld worden via nationale en internationale ontwikkelingsinitiatieven.
Indien er met succes fondsen gevonden worden voor deze ambitieuze uitbreiding, staat Exchange
klaar om samen met AHB een traject aan te gaan om de volgende stappen in de ontwikkeling van het
bedrijf met een focus op vermarkting en verpakking in eigen beheer aan te pakken.
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Ontwikkeling van een structureel partnerschap
Voor het realiseren van dit groeiprogramma en om de duurzaamheid ervan te garanderen werkt
Exchange aan het opzetten van een structureel Noord-Zuid partnerschap. Omdat het aantrekken van
investeerders essentieel is om de verdere groei van het bedrijf te kunnen waarmaken wordt een
sterk financieel partnerschap opgezet.
De kerndoelen van dit partnerschap zijn:
1) AHB ondersteunen in het uitwerken van een realistische investeringsaanvraag
2) De business case van AHB in Vlaanderen bekend maken bij potentiële sociale investeerders
3) Een degelijk due dilligence waarmaken
4) Een breder ondersteuningsprogramma voor het bedrijf opzetten over verschillende
bedrijfsprocessen heen en op die manier een intense begeleiding waarmaken
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Exchange

Benevolab

Kampani

•Faciliteren van het
partnerschap
•Projectcoördinatie
•Programmacoach met
ruime ervaring als
bankier
•Inbrengen van
geschikte expertise
binnen het
partnerschap
•Opzetten van
samenwerking met
financiële partner
•Opzetten van
samenwerking met
Vlaamse investeerder
•Financiering van
expertisedeling

•Uitvoeren due
dilligence
•Begeleiden van de
opmaak van een
realistische
investeringsaanvraag
•Verdere
ondersteuning van
AHB ook op andere
domeinen
(management,
marketing,... te
bepalen)

•Assessement van de
investeringsvraag
•Advies bij opmaak
investeringsaanvraag
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African Honey Bee
•Opmaak van
realistisch
investeringsdossier
begeleid door de
partners
•Bredere
samenwerking met
Exchange op
verschillende
bedrijfsdomeinen in
functie van het
uitbouwen van een
performant bedrijf

Groeiprogramma’s 2017
D: Satemwa Tea Malawi (Smallholders Association) FSSC 22000 certificering
Een duurzaam Zuidbedrijf
Satemwa Tea Estate http://satemwa.com/ is een Malawiaanse KMO opgericht in 1923. Het bedrijf
produceert kwaliteitsthee en heeft een uitgesproken duurzaam karakter. Naast het behalen van Faire
Trade, Rainforest Alliance en UTZ certificaten neemt het bedrijf op verschillende domeinen
resultaatsgerichte MVO-engagementen op. Zo stimuleert het bedrijf tewerkstelling van vrouwen,
beheert ze een eigen ziekenhuis en school (900 leerlingen) voor werknemers (en hun kinderen) en
bewoners uit de omliggende gemeenschappen, ondersteunt Satemwa jaarlijks 130 studenten in het
hoger onderwijs door het toekennen van beurzen en is Satemwa lid geworden van de UN Global
Compact.
Satemwa heeft bovendien een ‘direct trade partnership’ ontwikkeld met Msuwadzi Small Holder Tea
Growers Association. Deze associatie is een groepering van 198 onafhankelijke theeboeren (waarvan
92 vrouwen zijn) die sinds 10 jaar nauw samenwerken met Satemwa in de productie van Speciality
Teas. Die samenwerking leidde ertoe dat de associatie onder begeleiding van Satemwa gecertificeerd
werd voor Fair Trade, Rainforest Alliance en UTZ. Bovendien stelt Satemwa een outgrower manager
tewerk die de leden van de associatie traint rond productietechnieken en capaciteitsopbouw. De
associatie zette in samenwerking met Satemwa een eigen thee merk op (YAMBA tea) dat in Malawi
en buurlanden verkocht wordt.

Theeplukster bij Satemwa Tea Estate

Speciality tea

Value addition als doelstelling
Ongeveer 90% van de geproduceerde thee is zwarte thee (een jaarlijkse productie van om en bij de
2500 ton verkocht aan grote theemerken als Lipton, Pickwick en Twinnings. De afgelopen 10 jaar
heeft Satemwa geïnvesteerd in de productie van Speciality Teas in samenwerking met de Msuwadzi
Small Holder Tea Growers Association. Door de geproduceerde thee verder te verwerken tot groene
thee, oolong, witte thee en kruidenthee kunnen de kleine boeren een hoogwaardig product
aanbieden aan een meer kapitaalkrachtige markt. Satemwa engageert zich hiermee tot het maximaal
toevoegen van meerwaarde aan het product in het land van herkomst.
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Voor de verkoop van zwarte thee aan grote merken is geen specifieke certificering nodig, deze grote
multinationals zorgen in eigen labo’s voor kwaliteitstesting. Ook voor het verkopen van thee onder
eigen merknaam (zoals de YAMBA thee) is in Malawi en buurlanden geen certificering noodzakelijk.
Echter Satemwa wil met haar speciality tea (geproduceerd door de small holders association) ook de
internationale markten bereiken. Daarvoor is het opvolgen van internationale
voedselveiligheidsnormen essentieel. In Malawi behaalde tot nu geen enkel thee producerend
bedrijf zulk certificaat. De certificering zal niet alleen de werknemers van Satemwa ten goede komen
maar uiteraard ook de Msuwadzi Small Holders die op die manier de speciality tea en het eigen
YAMBA merk kunnen verwerken en verpakken in een gecertificeerde omgeving. Wat de export ook
buiten de directe buurlanden mogelijk maakt.
Ontwikkeling van een Noord Zuid partnerschap, tea for three
Exchange ontwikkelde in de eerste helft van 2017 een partnerschap op om de FSSC 22000
certificering van Satemwa te faciliteren.
De kernelementen in het uitgewerkte groeiprogramma zijn:
1) het opzetten van een multidisciplinaire expertenteam
2) het opzetten van een partnerschap met een Vlaams bedrijf
3) het inbedden van dit groeiprogramma in de lokale Malawiaanse context door het betrekken
van een lokale kennisinstelling.

Het expertenteam bestaat uit vier experten die elk vanuit hun specifieke expertise de begeleiding
van FSSC 22000 certificering waar maken. Dit doen ze vanop afstand en met punctuele opdrachten
ter plaatste op scharniermomenten in het groeiprogramma. De experten stellen hun ervaringen rond
food safety management en verpakkingstechnologie ter beschikking. Dit doen ze door regelmatige
bijeenkomsten waarbij via e-mailopvolging en skype conferenties het Satemwa management
maximaal betrokken wordt. Aan Vlaamse zijde werd verder een partnerschap opgezet met een
gelijkaardig Vlaamse bedrijf dat het engagement opneemt om als partner van Satemwa het
certificeringsproces mee te ondersteunen. Stop Spices www.stopspices.be, een kruidenbedrijf uit
Dendermonde, schrijft zich als partner in in dit groeiprogramma. Dit doen ze door hun expertise rond
certificering en verpakkingstechnologie ter beschikking te stellen en door dit proces mee financieel te
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ondersteunen. Om het groeiprogramma en de expertisedeling ook maximaal in te bedden in de
lokale context werd een samenwerking opgezet met the University of Malawi (polytech) en specifiek
met Dr. Tracy Morse die hygiene en voedselveiligheid doceert aan het departement toegepaste
wetenschappen. De komende maanden zal het verdere partnerschap met de universiteit worden
uitgewerkt. De bedoeling is om dit groeiprogramma als leertraject in te bedden in de opleiding van
de universiteit maar ook om specifiek lokale kennis in te brengen in het programma.
De rollen van de partners in het partnerschap zijn als volgt gedefinieerd:

Exchange

Stop Spices

Satemwa

•Faciliteren van het
partnerschap
•Projectcoördinatie
•Inbrengen van geschikte
expertise binnen het
groeiprogramma
•Opzetten van een
multidisciplinair
expertenteam dat het
proces voortdurend opvolgt
en bijstuurt
•Links opzetten met Vlaamse
bedrijven
•Financiering van
expertisedeling

•Bedrijfsbezoeken aan Stop
spices als voorbeeldbedrijf
hosten
•Kennispartner in
groeiprogramma (vanop
afstand en on site)
•Ontwikkeling van software
pakket voor
procesmanagement
aangepast aan de noden van
Satemwa
•Train the trainer programma
voor quality manager van
Satemwa
•Financiële ondersteuning

•Eindverantwoordelijkheid
certificeringsproces
•Opzetten van
qualiteitsmanagement
proces en team
•Volledige steun vanwege
management
•Investeringen in functie van
certificering
•Opezetten van projectteam
en toekenne van mandaat
•Opzetten en onderhouden
van itense contacten met
het expertenteam
•Open communicatie over de
voortgang van het proces
•Transparantie communicatie
over bedrijfsgegevens
•Praktische omkadering van
on site bezoeken
•Co-finanaciering van
vliegtuigtickets voor
expertisedeling

Dit innovatieve partnershap werd door het duurzaamheidsnetwerk The Shift opgenomen als
kandidaat voor de Sustainable Partnership Awards 2017.
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Stapsgewijs groeiprogramma
De eerste helft van 2017 werd het voorliggend groeiprogramma gedefinieerd en het partnerschap ontwikkeld. Stop Spices stelde haar infrastructuur en
mensen ter beschikking als good practice van een gecertificeerde verpakkingsomgeving. De kwaliteitsmedewerkers van Stop Spices, het multidisciplinair
expertenteam en Satemwa zetten een realistische planning op. Vanaf juni 2017 werd ook op het terrein intens samengewerkt. Een grondige assessment
markeerde het beginpunt van de verbeterprocessen. In oktober volgden de opzet van een HACCP team, een intense HACCP training, de opstart van
kwaliteitsdocumentatie en validatie. In 2018 zullen de activiteiten in het teken staan van implmentering en digitalisering met uiteindelijke certificering aan
het eind van het jaar.

Phase 1
Assessment

June 2017
MILESTONES
° Eerste
assessment on
site
° Management
briefing
° Briefing
expertenteam
en Stop Spices
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Phase 2
HACCP team training, HACCP
plan design and monitoring
measures

October 2017
MILESTONES
°Opzet van
HACCP team
Satemwa met
duidelijke
mandaten

Phase 3
Implementation,
documentation,
safeguarding

Nov 2017 – June
2018
MILESTONES
° Afwerken
documentatie en
validatie
° Start
implementering

°HACCP team
getraind

° Mock audit

°Start
kwaliteitsdocum
entatie en
validatie

° Gedetailleerd
projectplan en
partnership
agreement

°Realiseren
management
commitment

° Investeringsplan
° Mid-term review
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Phase 4
Digitalisation
Train the Trainer

Phase 5
Factory
Standards

Q 3 2018

Q4 2018

MILESTONES
° Plan voor
digitaliserings
proces
° Opzetten
van train the
trainer
programma
°Aanpassinge
n en
verbeteringen
na mock audit

MILESTONES
° HACCP in
factory
standards
° Uitvoeren van
renovaties en
investeringen in
functie van
behalen
certificering

Phase 6
Certification &
Follow-up

Dec 2018

Groeiprogramma’s 2017
E: Malawi, M’Hub
Technologie Hub and Incubator in Malawi met uitgesproken sociale doelen
MHub is een technologie hub en business incubator in Lilongwe Malawi (http://www.mhubmw.com).
Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Rachel Sibande een jonge Malawiaanse techonderneemster. Het bedrijf focust op het stimuleren van technologie ondernemers door training,
competentieontwikkeling en mentoring. Op die manier wil het bedrijf de ICT sector in Malawi doen
groeien en de tewerkstellingsmogelijkheden in het land vergroten. Het bedrijf heeft een zeer sterk
socio-economisch profiel en richt zich sterk op talentontwikkeling bij jongeren.
De diensten die M’Hub aanbiedt zijn divers:
- Mentoring en incubatie van technologie startups
- Organiseren van hackatons en startup cursussen
- Opzetten van partnerschappen met de bedrijfswereld en industrie gericht op het
ontwikkelen van technologische oplossingen
Software ontwikkeling

CISCO instructeurs, hackatons en gediversifieerde inkomsten als instrumenten voor
kwaliteitsvolle groei
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M’Hub is een beloftevolle speler in de Malawiaanse technologiesector. Om het bedrijf kwaliteitsvol
te doen groeien is het essentieel om het aanbod van het bedrijf kwaliteitsvol uit te bouwen en het
verwerven van middelen verder te diversifiëren.
Om een kwaliteitsvol aanbod te kunnen neerzetten zijn sterk opgeleide medewerkers/trainers
essentieel. Trainers die een internationaal erkend certificaat behaalden zijn dan ook een absolute
meerwaarde voor M’Hub. Ook bij het begeleiden van hackatons, één van de activiteiten expliciet
gericht op jongeren, dragen opgeleide trainers in grote mate bij aan kwalitatieve resultaten.
Daarnaast is het essentieel om het eigen aanbod verder commercieel uit te bouwen om de
afhankelijkheid van subsidies en giften gevoelig te verminderen.
Het opzetten van een partnerschap waarbij zowel de technologische uitdagingen (opgeleide
medewerkers/trainers en een innovatief en sterk aanbod) als de uitdagingen op vlak van business
development (diversifiëren van de inkomsten) duurzaam en resultaatsgericht worden aangepakt
betekent een belangrijke stap vooruit in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. De doelstellingen
van dit groeiprogramma zijn dan ook:
1) Trainers van M’Hub certificeren als CISCO trainers.
2) M’Hub ondersteunen in de toepassing van innovatiemethoden: oa het opzetten en
begeleiden van hackatons en kennismaken met het concept ‘summer of codes’.
3) M’Hub begeleiden in het commercialiseren van het aanbod.

Ontwikkeling van een kennisgericht technologie partnerschap
Exchange ontwikkelde een partnerschap gericht op de hierboven omschreven uitdagingen.
De partners in het uitgewerkte groeiprogramma zijn:
1) CISCO Networking Academy: CISCO is een internationaal gerenommeerd ICT bedrijf
gespecialiseerd in hardware voor networking. De CISCO Networking Academy is het
opleidingsinstituut van CISCO dat certificeringstrajecten opzet om bedrijven en instellingen
te certificeren als CISCO-trainers.
2) BIASC Academy is een onafhankelijke onderwijsinstelling, actief in België en Luxemburg, door
CISCO gecertificeerd om CISCO trainingen aan te bieden.
3) !Drops is een sociaal innovatiebureau die de sociale processen rondom verandering en
innovatie begeleidt en heeft duidelijke linken en ervaring met technologische innovatie en
hackatons.
4) Exchange heeft ervaring in het opzetten van IT projecten bij Zuidpartners (specifiek rond
CISCO networking) en heeft sterke en inzetbare experten op dat terrein. Dat combineert
Exchange met uitgesproken aandacht voor business development, evenzeer geflankeerd
door sterke en inzetbare experten op dit terrein.
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Stapsgewijs groeiprogramma
Dit groeiprogramma werd opgbouwd nadat in januari 2017 door een business plan expert van
Exchange een eerste assessment van MHub werd gemaakt. Dit assessment toonde duidelijk de
sterkten en opportuniteiten en groeikansen aan maar gaf ook zeer duidelijk een beeld van de
belangrijkste en meest urgente uitdagingen. Via skype calls en door het opzetten van meetings met
de verschillende programmapartners werd het groeiprogramma verder op punt gezet. In april werd
het ontwikkelde groeiprogramma door alle programmapartners bevestigd. Daarbij werden de twee
doelstellingen (enerzijds verdere commercialisering van de activiteiten realiseren en anderzijds
kwalitatieve en up to date technologische diensten aanbieden) als streefdoelen bevestigd.
De kick off van dit groeiprogramma vond plaats in juli 2017. Twee CISCO instructeurs vanuit BIASC
Academy en twee procesbegeleiders van !Drops reisden naar Lilongwe om er de ‘We for Talent
Hackaton’ te begeleiden. Voorafgaand aan hackaton werd een CISCO training over Internet of Things
& Big data georganiseerd voor trainers van M’Hub aangevuld met andere deelnemers die door
M’Hub geselecteerd werden (uit de bedrijfswereld, academische wereld en ondernemerswereld).
Deze training was deels vanop afstand online te volgen en werd ter plaatse ‘in real life’ verder gezet
door de CISCO instructeurs. Tegelijk werd ook een hackaton opgezet en begeleid door de
procesbegeleiders van !Drops. De hackaton was erop gericht om de opgedane kennis uit de CISCO
training in de praktijk te brengen en tevens een innovatieve technologische oplossing te ontwikkelen
voor een maatschappelijk probleem. Ras Tech één van de deelnemende start ups ontwikkelde een
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app om openbaar vervoer in Lilongwe toegankelijker te maken en werd daarmee de winnaar van de
hackaton. In haar functie als incubator zal M’Hub Ras Tech het komende jaar verder begeleiden.
Na het kick off jaar zal het groeiprogramma zich in 2018 en 2019 richten op:
- het behalen van de CISCO certificatie voor de M’Hub trainers (via online en real life
trainingen)
- blijvende realiseren van up to date methoden van technologie innovatische (hackatons en
deelname van M’Hub aan Summer of Code (België), georgansieerd door Open Knowledge
httph://2017.summerofcode.be/)
de verdere commercialisering van de activiteiten

Flyer voor de WeForTalent Hackaton

Ras Tech, winnaars van de hackaton

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten tijdens de hackaton is te lezen via deze link:
http://idrops.org/en/news/we-for-talent-hackaton-mhub-malawi-in-july/
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Jan – April 2017

Juni - Juli 2017

Q 4 -2017 - Q 1 2018

Q 3 -4 2018

2019-…

MILESTONES
° Assessment
business plan MHub
° Verkennende
gesprekken
programmapartners
°Opstartgesprekken
MHub
°Definitieve
samenstelling
programmapartners
chap
° Uitwerking
programmaplan
°Bevestiging
programmaplan
door alle
betrokkenen

MILESTONES
°Start online
trainingen Internet
of Things en Big
data
° Kick off,
trainingen IoT en
Big data in real life
°Hackaton
°Winnaar hackaton
in incubatorprogramma MHub

MILESTONES
°Training business
development team
MHub in gebruik
business model canvas
°Uitgewerkt
businessplan
°Getrainde business
developers in MHub
°Getraind commercieel
team

MILESTONES
°Afronden CISCO
trainingen
°Gecertificeerde
CISCO
instructeurs
°Opzetten
partnerschap
Open
Knowledge
Belgium voor
deelname aan
Summer of
Codes
°Realiseren van
drie
commerciële
opdrachten

MILESTONES
°Business partners
for commercial
services
°Afhankelijkheid van
giften daalt
°CISCO trainers
volledig inzetbaar
voor commerciële
activiteiten

°Mid term
evaluation
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Groeiprogramma’s 2017
F: Rwanda, Kigali Fashion Hub
Importsubstitutie door het versterken van de lokale textielindustrie

Fashion expert Chris Vijt aan het werk

De Rwandese overheid verhoogde recent de belastingen op ingevoerde tweedehandskledij, een
maatregel die kadert in het nationale economische beleid. Rwanda staat bekend om haar kwalitatief
sterke mode en confectiesector. De overheid wil de nationale productie versterken ten voordele van
buitenlandse import. Om op een gestructureerde en kwalitatieve manier tegemoet te kunnen komen
aan de verhoogde vraag naar lokaal geproduceerde kledij is het noodzakelijk dat de sector zich
organiseert en de kwaliteit verhoogt.
België heeft een sterke en internationaal erkende modetraditie. De Belgische ambassade in Kigali zet
sinds 2016 in samenwerking met Exchange in op de ontwikkeling van de Rwandese modesector.
Designer An Buermans https://www.anbuermans.be ondersteunde in 2016 lokale designers bij de
opzet van de Rwanda Fashion Week. ‘The Showroom’, een plek voor en door designers waar ze hun
werk kunnen tonen en hun kennis en creativiteit kunnen delen werd opgericht. Al snel werd duidelijk
dat beperkte lokale technische kennis een drempel vormt voor de verdere ontwikkeling en groei van
de sector. Dat het versterken van de technische competenties cruciaal zou zijn was duidelijk. Twee
Exchange experten werkten nadien samen met het bedrijf Rwanda Clothing (versterking van de
technische kennis in handtassenproductie en opleiding patroontekenen). Na afloop van deze
samenwerking heeft één van de experten in samenwerking met de lokale vertegenwoordiger van
Exchange een diepgaande analyse van de fashion industrie opgemaakt. De verschillende actoren die
een rol opnemen in de ontwikkeling van de sector (op niveau van associaties en
sectorondersteuning) werden bezocht en bevraagd. Deze analyse leidde tot het besluit dat de sector
amper georganiseerd is. Er is een duidelijke gebrek aan samenwerking en afstemming tussen de
verschillende bedrijven maar zeker ook een gebrek aan technische ondersteuning op sectorniveau
(opleiding). Binnen deze context ontwikkelde Exchange een groeiprogramma op sectorniveau,
‘Rwanda Fashion Hub’ waarbij de meest relevante stakeholders betrokken zijn.
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Een sectorbrede en multistakeholders aanpak
Het groeiprogramma is tweeledig. Enerzijds is het programma gericht op het opzetten van een
strategische alliantie van designers die het ‘Made in Rwanda’ label kwaliteitsvolle en internationale
invulling kunnen geven. Anderzijds is het verhogen van technische kennis binnen confectiebedrijven
en bij kleermakers associaties (die de ontwerpen van de designers uitvoeren) een doel. Daarbij is de
Association of Professional Tailors (APT) een belangrijke partner. APT, die als associatie het overgrote
deel van Rwandese kleermakers groepeert, heeft geen duidelijke strategie en onvoldoende
kwaliteitsvolle dienstverlening en opleidingen voor de leden. Bovendien is er geen link met de
technische scholen waar toekomstige kleermakers worden opgeleid.
Het groeiprogramma zet dan ook in op doorgedreven technische trainingen (train the trainer
methode) maar evenzeer op sectorontwikkeling (een versterkte en georganiseerde sector die een
gezamenlijke strategie kan waarmaken en adequaat inspeelt op de noden van de lokale en regionale
markten).

An Buermans voor de Impact Hub Kigali in 2016 – photo courtesy of The Showroom

Ontwikkeling van een structureel partnerschap
Om een sectorbrede aanpak te kunnen realiseren is het ontwikkelen van een breed partnerschap
essentieel. Momenteel wordt een Memorandum of Understanding uitgewerkt met een breed
gamma aan partners:

APEFE (Association pour la Promotion de l’Education et
de la Formation)– wil graag mee technische ondersteuning verlenen via
hun programma dat ze hebben lopen met EFTP (l’Enseignement et
Formation Technique et Professionnelle (EFTP)
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-

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – wil
graag specifiek de designers ondersteunen
Rwandan Board of Development – wil graag
materiaal en lokalen ter beschikking stellen voor vormingen.
APT – Association Professionel des Tailleurs :
willen via hun associatie technische ondersteuning bieden aan hun leden
De Belgische Ambassade – werkte zelf al intensief
samen met een aantal designers maar wil dit project linken aan het
traject van Exchange.
Fashion Hub Kigali: deze Rwandese ngo werd pas
opgericht en is sterk gelinkt aan MINEACOM (the Ministry of Trade,
Industry and East African Affairs). Zij zal de belangen van de designers en
tailleurs in Rwanda behartigen. Zij krijgen fondsen van o.a. USAID
MINEACOM – the Ministry of Trade, Industry and East
African Affairs.

Om de Rwanda Hub Fashion Strategy ook werkelijk te operationaliseren is er nood aan een
coördinerende partner. Daartoe werd een nieuwe lokale ngo opgericht, Fashion Hub Kigali (gesteund
vanuit MINEACOM). Exchange zal de coördinatie van dit groeiprogramma in samenwerking met
Fashion Hub Kigali waarmaken.
Stapsgewijs groeiprogramma
In november werd het groeiprogramma en breed partnerschap ter plaatse verder uitgewerkt door
een expert in strategische planning. Diezelfde expert begeleidde ook ATP in de opmaak van een
meerjarenstrategie. Op die manier zal ATP een belangrijke rol opnemen in de geplande
sectorontwikkeling. Ook in november ging reeds een eerste technische training door voor leden van
ATP. De komende maanden wordt de MoU en het breed partnerschap gefinaliseerd en wordt een
concrete planning opgemaakt voor het groeiprogramma.

Liesbeth Verhelst aan de slag in een Rwandees atelier
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Groeiprogramma’s 2017
G: Rwanda, Manumetal
Manumetal Rwanda, diversificatie en opstart export
Een duurzaam Zuidbedrijf
Manumetal www.manumetal.rw is een meubelbedrijf met een lange geschiedenis. Opgericht in
1967 als metaalverwerkend bedrijf kende het bedrijf een sterke groei in de jaren 80 door de opstart
van houtverwerking als bijkomende activiteit. In 1994 na de genocide lag het bedrijf in puin, toch
werd het traag maar zeker heropgestart en werden de activiteiten, zij het op een lager niveau, weer
hervat. 2009 was een scharnierjaar voor het bedrijf in de richting van nieuwe groei. Vandaag is
Manumetal een sterk bedrijf met groeipotentieel dat nu 100% in Rwandese handen is. Het
groeiprogramma is in opbouw, wat betekent dat nog vele vragen rond duurzaamheid, effect in
armoede-reductie.
Exchange werkte in 2017 samen met Manumetal om te komen tot een duidelijke gedefinieerde
strategie gebaseerd op een realistisch businessplan. De samenwerking in het eerste trimester van
2018 moet dit finaliseren.

Diversificatie en export naar de buurlanden als doelstelling
Na 50 jaar is Manumetal een sterk gekende speler in Rwanda. Het bedrijf heeft een sterke groei
gekend en is op zoek naar de meest geschikte strategie om toekomstgericht te blijven innoveren.
In samenwerking met Exchange identificeerde het bedrijf drie belangrijke uitdagingen:
1) Diversifiëren:
Momenteel zijn de klanten van Manumeta sterk homogeen. Het overgrote van de inkomsten is
afkomstig van contracten met de Rwandese overheid of overheidsorganisaties (80% van de
inkomsten). Daarnaast zijn heel wat internationale organisaties en NGOs klant (10% van de
inkomsten) evenals privé bedrijven en particulieren (10%). Om een antwoord te bieden aan die
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sterke overheidsafhankelijkheid staat Manumetal voor een ingrijpende diversificatie oefening, om
meer diverse klantengroepen en marktsegmenten aan te spreken zijn meer diverse producten
noodzakelijk.
2) Optimaliseren van het productieproces, introductie van lean-management en verhogen
managementcompetenties:
Opdat het bedrijf efficiënter gaat produceren is het introduceren van een performant
procesmanagementsysteem essentieel. De introductie van lean-management is dan ook een tweede
element in het innovatietraject van Manumetal. Het bedrijf zal bovendien ook verhuizen naar een
meer aangepaste locatie in een industriezone (terwijl het nu in een residentiële buurt gelegen is). De
verhuis is uiteraard een opportuniteit om de lay out van de fabriek zo goed mogelijk af te stemmen
op de huidige en toekomstige noden.
Naast de introductie van lean-management is er meer algemeen ook nood aan het versterken van de
management competenties binnen het bedrijf.
3) Export:
Allereerst richt dit groeitraject zich op het optimaliseren van de werking van het bedrijf en het
diversifiëren van producten en klanten. Zo zal binnenlandse groei gerealiseerd worden waarna in een
volgende fase ook de export naar buurlanden kan worden verkend.

Ontwikkeling van een Noord Zuid partnerschap
In het kader van dit groeiprogramma werden relevante lokale partnerschappen ontwikkeld die
gericht zijn op het ondersteunen van de productdiversificatie. Het gaat om samenwerkingen met
technische opleidingsinstituten die via de inzet van stageairs en leraren kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van nieuwe producten en het onderhoud en de uitbouw van het machinepark van het
bedrijf. Daarnaast werd ook een partnerschap ontwikkeld met een Rwandese topdesigner die het
bedrijf kan bijstaan in het ontwikkelen van nieuwe designs voor meer exclusieve producten.
-
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IPRC (Integrated Polytechnic Regional Centre Kigali).
Technical schools Kibuye and Tumba College
Joselyne Umutoniwase (designer van Rw&a Clothing Store Kigali)
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Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van een partnerschap met een Noordbedrijf. In die
context heeft een medewerker van het Rwandese Zuidteam van Exchange in november 2017
deelgenomen aan bedrijfscontacten in Zuid-West-Vlaanderen.
De rollen van de partners in het partnerschap zijn als volgt gedefinieerd:
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Exchange

Manumetal

Lokaal partnerschap

Noord bedrijf

•Faciliteren van het
partnerschap
•Projectcoördinatie
•Programmacoach
•Inbrengen van geschikte
expertise binnen het
partnerschap
•Opzetten van structurele
samenwerking met
relevante Zuid partners
•Opzetten van structurele
samenwerking met Noord
bedrijf
•Financiering van
expertisedeling

•Professionaliseren van de
dienstverlening
•Versterken management
competenties
•Digitalisering van de
financiële diensten
•Projectteam en
projectleider
•Assessment van 50
kredietaanvragen van
TCCIA leden
•Verdere ontwikkeling en
professionalisering van
de MFI's

•Technische innovatie en
ondersteuning
•Projectdiversificatie

•Ondersteunen
productdiversificatie door
leeruitwisseingen N-Z en
Z-N
•Ondersteunen introductie
lean-management
•Aanleveren expertise
•Delen van netwerk en
exportmogelijkheden
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Stapsgewijs groeiprogramma
In februari 2017 voerde een business plan expert een eerste assessment bij het bedrijf uit. Het bedrijf werd op dat moment grondig doorgelicht en de
groeikansen geëvalueerd. Tijdens de tweede helft van 2017 werd het voorliggend groeiprogramma gedefinieerd en het partnerschap ontwikkeld. Vanaf het
najaar van 2017 werd ook op het terrein intens samengewerkt. De ontwikkeling van een realistische businessplan markeerde het beginpunt van de
verbeterprocessen. Meteen daarop volgde een eerste technische interventie waarbij een lean-management expert de basis legde voor het introduceren van
een performant procesmanagement systeem in het bedrijf.

FEBRUARI – SEPT
2017
MILESTONES
° Eerste
assessment on
site
° Feasibility
study
° Opzetten
groeitraject
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OCT 2017 – DEC
2018
MILESTONES
°

JAN 2018 – DEC
2018
MILESTONES
° Test phase in
collaboration with
new designer

°????
?????
° Investeringsplan
° Mid-term review
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Q1 2019

Q2 2019

MILESTONES
°???

MILESTONES
° HACCP in
factory
standards
° Uitvoeren van
renovaties en
investeringen in
functie van
behalen
certificering

Q3 2019
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2.2

Projecten 2017 – overzicht

Zuidland

ProjectId Bedrijf

Burkina Faso
3481
Certification Internationale des Systèmes de Management (CISM)
Burkina Faso
3521
scoping Burkina Faso
Burkina Faso
3522
beheersreis Burkina Faso
Burkina Faso
3548
EBEN FRUITS
Burkina Faso
3549
Association Paoline
Burkina Faso
3589
Coopérative Agricole de Kénédougou
Malawi
3334
Kabula Industrial Safety Specialists Limited
Malawi
3440
AMPEX COURIER
Malawi
3441
mHub
Malawi
3514
Nyaluwanga Farms
Malawi
3520
Satemwa Tea Estates Ltd
Malawi
3539
scoping Malawi
Malawi
3555
Durobloc construction and Joinery limited
Malawi
3561
Malawi Red Cross Society
Malawi
3566
Kawandama Hills Plantation
Malawi
3574
Kentam Products Ltd
Malawi
3575
mHub
Malawi
3576
mHub
Malawi
3579
Peacock Seeds
Malawi
3594
Satemwa Tea Estates Ltd
Malawi
3600
mHub
Oeganda
3272
ABII CLINIC AND LABORATORY SERVICES
Oeganda
3346
The Hotel and Tourism Training Institute
Oeganda
3403
SSESE ISLANDS BEACH HOTEL LIMITED
Oeganda
3465
Izooba Ltd
Exchange vzw. - projectwerking 2017 - 1/3
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Sector

Naam expert

Expertisedomein

Agroindustrie
nvt
nvt
Agro-industrie
Agro-industrie
Agro-industrie
Technologie/IT
Andere
Technologie/IT
Agro-industrie
Agro-industrie
nvt
Maakindustrie
Andere
Agro-industrie
Andere
Technologie/IT
Technologie/IT
Agro-industrie
Agro-industrie
Technologie/IT
Gezondheidssector
Hotels/Toerisme
Hotels/Toerisme
Hotels/Toerisme

E. Waterschoot

HACCP

P. De Dijcker

nvt

M. Hustincx

nvt

G. Van den Bergh

Agroindustrie

G. Van den Bergh

Agroindustrie

B. De Cannière

General Management/Finance

R. Hermans

Technical/engineering

J. Vandromme

Business planning

H. Michel

Business planning

K. De Pratere

Poultry and business planning

E. Waterschoot

Food technology

R. Dubois

nvt

G. Van der Sypt

Technical/engineering

E. Decroix
E. Decroix

Marketing

L. Heezen

Pharmaceutical Technologie

Y. Rooseleer

Technical/engineering

M. Van Compernolle

Technical/engineering

Ph. Van Oosterzee

Business planning

E. Waterschoot

Food technology

H. Michel

Business planning

JP. Mollie

General Management/Finance

Ch. Vandekerckhove

Marketing/Web design

M. Treutens

Agriculture

H. Dirickx

Kitchen/Cooking

Zuidland

ProjectId Bedrijf

Oeganda
3511
Kyeyune Poultry Farm
Oeganda
3512
Jingo Poultry Farm
Oeganda
3526
The Uganda Hotel and Tourism Training Institute
Oeganda
3545
ABII CLINIC AND LABORATORY SERVICES
Oeganda
3573
scoping Uganda
Oeganda
3597
Beheersreis Oeganda
Oeganda
3626
Yala Safaris Uganda
Oeganda
3633
Poultry Farming Program - Definition
Oeganda
3635
HTTI South-North project
Rwanda
3503
MANUMETAL Ltd
Rwanda
3504
WIBABARA ASSUMA
Rwanda
3547
SGES/ SELECT BOUTIQUE HOTEL RESTAURANT
Rwanda
3558
Chillington Ltd
Rwanda
3577
scoping Rwanda
Rwanda
3584
University of Tourism, Technology and Business Studies (UTB)
Rwanda
3592
MANUMETAL
Rwanda
3603
MANUMETAL
Rwanda
3606
ASS. DES PROFESSIONNELS DES TAILLEURS (APT)RWANDA
Rwanda
3608
Africa Natural Stevia Sweetener (ANASS) Ltd
Rwanda
3610
beheersreis Rwanda
Rwanda
3629
ASS. DES PROFESSIONNELS DES TAILLEURS (APT)RWANDA
Rwanda
3632
Marriot
Senegal
3443
Union des Producteurs de Lompoul
Senegal
3529
FEDERATION NATIONALE DES BOULANGERS DU SENEGAL
Senegal
3542
GIE Saint Joseph de Medina
Senegal
3543
Salif'C
Exchange vzw. - projectwerking 2017 - 2/3
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Sector

Naam expert

Expertisedomein

Pluimveesector
Pluimveesector
Hotels/Toerisme
Gezondheidssector
nvt
nvt
Toerisme
Agroindustrie
Toerisme
Maakindustrie
Maakindustrie
Toerisme
Maakindustrie
nvt
Toerisme
Maakindustrie
Maakindustrie
Maakindustrie
Agroindustrie
nvt
Maakindustrie
Toerisme
Maakindustrie
Agroindustrie
Maakindustrie
Maakindustrie

A. Mouton

Pluimvee

A. Mouton

Pluimvee

G. Ryckeboer

ITC

JP. Mollie

General Management/Finance

JP Mollie

nvt

E. Escobar

nvt

B. De Swaef

Marketing & Promotion

S. Devoghel

Business planning

GB Rubarema

Kitchen/Cooking

D. Dolphen

General Management/Finance

MC Vijt

Mode en Confectie

D. Cornelis

Horeca

JF. Montin

General Management/Finance

G. Callebaut

nvt

D. Cornelis

Horeca

D. Dolphen

General Management/Finance

T. Dolphen

General Management/Finance

MC Vijt

Mode en Confectie

BJ Baron

General Management/Finance

D. Vyncke

nvt

D. Dolphen

General Management/Finance

D. Cornelis

Horeca

W. Peeters

Houtbewerking

H. Deschacht

Bakkerij

H. Deschacht

Bakkerij

MC Vijt

Mode en Confectie

Zuidland

ProjectId Bedrijf

Senegal
3559
Scoping Senegal
Senegal
3560
Beheersreis Senegal
Senegal
3585
Domaine Agricole de Néma
Senegal
3613
Chambre de Métiers de Ziguinchor
Senegal
3615
CHAMBRE DE METIERS DE KOLDA
Senegal
3617
BAFOU COLLECTION
Senegal
3622
Mouvements des Tailleurs du Senegal (MTS)
Senegal
3627
Chambre de metiers de Tambacounda
Tanzania
3388
Banana Investment Ltd.
Tanzania
3416
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT ORGANIZATION
Tanzania
3475
Tanzanian Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Tanzania
3535
VETA
Tanzania
3623
Tanzanian Chamber of Commerce, Industry & Agriculture
Zuid-Afrika
3215
African Honey Bee
Zuid-Afrika
3531
Swellendam Tourism Organisation - STEEP
Zuid-Afrika
3533
Swellendam Tourism Organisation - STEEP
Zuid-Afrika
3544
Breede Valley Municipality
Zuid-Afrika
3552
beheersreis South Africa
Zuid-Afrika
3581
Stellenbosch Municipality
Zuid-Afrika
3582
Witzenberg Municipality
Zuid-Afrika
3631
African Honey Bee
Ghana
3590
Kookoo Pa Farmers Association
Bénin
3624
Union Régionale des Coop. de Producteurs Maraîchers de 'lAtacor
Congo DR
3467
L. Leenknecht initiative
Bolivië
3524
KALLPAWAWA-CTB
Paraguay
3556
Cooperativa Agro-Industrial Manduvira LTDA
Lesotho
3450
Lesotho Red Cross Society
Zimbabwe
3550
Zimbabwe Red Cross Society
Exchange vzw. - projectwerking 2017 - 3/3

39

Exchange vzw. – rapportering werking 2017 – groeiprogramma’s en projecten

Sector

Naam expert

Expertisedomein

nvt
nvt
Agro-industrie
Maakindustrie
Maakindustrie
Maakindustrie
Maakindustrie
Maakindustrie
Agro-industrie
Technologie/IT
Andere
Technologie/IT
Andere
Agro-industrie
Toerisme
Toerisme
Andere
nvt
Andere
Andere
Agro-industrie
Agro-industrie
Agro-industrie
Agro-industrie
Food-processing
Food-processing
Humanitarian sector
Humanitarian sector

P. Hanssens

nvt

M. Hustincx

nvt

H. Nijs

General Management/Finance

W. Peeters

Houtbewerking

W. Peeters

Houtbewerking

MC Vijt

Mode en Confectie

MC Vijt

Mode en Confectie

W. Peeters

Houtbewerking

F. Devos

Technical/engineering

P. Verhulst

Technical/engineering

J. Hosselaer

Business planning

I. Dehandschutter

Technical/engineering

J. Hosselaer

Business planning

V. Marchand

Finance

H. Michel

Business Planning

L. Haenen

Business Planning

W. Danckaert

Business Planning

E. Ghysels

nvt

L. Haenen

Business Planning

L. Haenen

Business Planning

E. Delfosse

General Management/Finance

G. Callebaut

Business planning

G. Callebaut

Business planning

M. Van Spybroeck

Aquacultuur

J. Brumagne

Finance

E. Waterschoot

HCCP, kwaliteit

E. Decroix

Marketing/Sales

E. Decroix

Marketing/Sales

2.2.1

Aantal projecten

In 2017 werden 79 projecten uitgevoerd, die al dan niet geleid hebben tot de definitie van een nieuw
samenwerkingsverband van langere termijn tussen de Zuidondernemer en Exchange, het
groeiprogramma of traject. Hieronder worden alle opgesomd, daarna worden enkele overzichten
gegeven in statistische vorm. Tenslotte worden alle op de klassieke manier gerapporteerd, als
losstaande initiatieven, in de volgorde van bovenstaande drie tabeloverzichten.

2.2.2 Overzicht projecten per land
In 2017 werden activiteiten ontplooid in veertien Zuidlanden, zoals aangegeven in
onderstaande tabel.

LAND

AANTAL

%

Malaw i
Oeganda
Rw anda
Senegal
Zuid-Afrika
Burkina Faso
Tanzania
Lesotho
Congo DR
Bénin
Ghana
Paraguay
Zimbabw e
Boliv ië

15

19%

13

16%

13

16%

12

15%

8

10%

6

8%

5

6%

1

1%

1

1%

1

1%

1

1%

1

1%

1

1%

1

1%

TOTAAL

79

100%

Exchange vzw. projectwerking 2017
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2.2.3 Overzicht sectoren

Exchange projectwerking 2017 - sectoren
Technologie/IT
Agro-industrie
Maakindustrie
Gezondheidssector
Toerisme

0

5

10

15

20

25

De belangrijkste sector van samenwerking is de agro-industrie, niet verrassend in de landen,
waar Exchange in 2017 activiteiten ontplooide en die alle 60 tot 80 % van hun nationale
productie halen uit de landbouw en verwante sectoren, zoals verbetering van gewassen,
voedselveiligheid, -verwerking en -verpakking. Hoewel evenzeer van essentiëel belang, is de
gezondheidssector dan weer niet sterk vertegenwoordigd in de projectwerking. Dit heeft
dan weer te maken met twee belangrijke factoren:
-
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Het aantal privé-initiatieven in de gezondheidszorg is klein en Exchange ondersteunt
op de eerste plaats privé-ondernemerschap. Veel partner ngo’s en vzw’s zijn dan
weer voornamelijk actief in deze sector. Op die manier biedt Exchange haar logistieke
diensten aan Rode Kruis-Vlaanderen aan bijvoorbeeld, bij de promotie van zijn
pakketten voor Zuidlanden rond EHBO
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-

De vrijwilligers-experten van Exchange komen voornamelijk uit de Vlaamse industrieen aanverwante dienstensectoren. Exchange houdt rekening met de inzet van dit
potentiëel in de selectie van samenwerkingsinitiatieven in het Zuiden.

2.2.4 Overzicht expertisedomeinen

Kennisdomeinen en voornaamste expertise
Business management

48

General Management
11
Business planning
15
Finance
13
Marketing
5
Sales
2
Public Relations
2
Food production
14
Food processing & technology
8
Aquaculture
1
Food quality
1
Food safety
1
Poultry
3
Clothing
4
Fashion
1
Confection
3
Hotel
5
Hotel Management
3
Cooking
2
Manufacturing
13
Engineering
7
ITC
1
Web design
1
Woodworking
4
Exchange vzw. - projectwerking 2017 - kennisdomeinen

42

Exchange vzw. – rapportering werking 2017 – groeiprogramma’s en projecten

Beschrijving Projecten 2017
H: Burkina Faso
Algemeen
In Burkina Faso werden in 2017 6 projecten uitgevoerd.
Bedrijf
COOPAKE

Sector
agroindustrie

Expert
B. De Canniere

Expertisedomein
Finance

CISM

consultancy

E. Waterschoot

Certificatie/HACCP(*)

Eben Fruits

agroindustrie

G. Vandenbergh

Agroindustrie

Association Pauline

Agroindustrie

G. Vandenbergh

Agroindustrie

Beheersreis

na

M. Hustinx

Na

Scoping reis

na

P. De Dijcker

Na

(*)HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor
voedingsmiddelen
De projecten gingen door in de agro-industrie (3) en consultancy (1) naast de twee beheersreizen
door leden van het kernteam.

Sales

Agroindustrie

Consultancy

Hieronder
wordt
elk
uitgevoerde project beknopt
omschreven.
Voor
uitgebreidere
informatie
verwijzen we graag door naar
de projectresumé en het
project report dat voor elk
project beschikbaar is.

1.1 COOPAKE
In samenwerking met onze partner COLEACP nam Exchange de taak op zich om het Cooperative des
agriculteurs de Kenedougou in het Zuidwesten van het land te ondersteunen in hun traject dat hen
toegang zou verlenen tot het ‘Fit for Market’ programma van COLEACP. Financieel expert B. de
Cannière werkte met hen om een performant business plan op te stellen en tekende in cocreatie de
nodige stappen uit om op termijn toegang te verkrijgen tot de regionale en internationale markten.
1.2 CISM
CISM biedt haar diensten aan lokale bedrijven om certificatie te bekomen zonder beroep te moeten
doen op buitenlandse kantoren. Exchange bracht een expert rond HACCP certificatie aan boord om
CISM toe te laten ook op dit vlak lokaal ondersteuning te kunnen bieden. Tevens werden er links
gelegd met onze bestaande projecten om via CISM certificatie te bekomen.
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1.3 Association Pauline
Association Pauline produceert voornamelijk cashew noten en mangos. Hiervoor hebben ze reeds
een bio certificatie verkregen, maar vroegen ze ondersteuning van Exchange om ook hiermee de
Europese markt te kunnen bereiken. Daarnaast was een belangrijk deel van het verblijf van onze
consultant Geert Vandenbergh gefocust op het ontwikkelen van nieuwe producten, zoals confituren
en sappen, om zo ter plaatse toegevoegde waarde te kunnen creëren met de eigen productie.
1.4 Eben fruits
Ook bij Eben fruits lag de focus op de ontwikkeling van nieuwe producten en werd de grondslag
gelegd om tot HACCP certificatie te komen. Zo werden er verscheidene aanpassingen aan de
infrastructuur aanbevolen, evenals in het productieproces en het gebruik van materialen. Hier werd
specifiek gekeken naar technieken en materiaal om mango’s te drogen en zo te vermarkten. Er werd
een experimenteel systeem opgezet dat nu verder ontwikkeld kan worden door Eben.
1.5 en 1.6 Beheers- en scopingreizen
De beheersreis en scopingsreis van onze landen-en projectcoördinator Burkina vond plaats in
februari/maart 2017. Enerzijds werden er de uitgevoerde projecten geanalyseerd en zocht men naar
nieuwe partners die in de lijn van de vernieuwde strategie van Exchange interesse hadden om
groeiprogramma’s op te zetten.
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Beschrijving Projecten 2017
I: Malawi
Algemeen
In Malawi werden in 2017 15 projecten uitgevoerd.
Bedrijf
Sector
Expert
Kabula Industrial
Specialists Ltd

Safety Transport
infrastructuur

Ampex Courrier

Transport
infrastructuur

Nyaluwanga Farms

Agro-industrie,
kippenkwekerij

Expertisedomein

en R. Hermans

IT, elektrotechniek

en J. Vandromme

Business
development,
marketing

K. De Praetere

Strategic
management, poultry
techniques

Durobloc construction and Meubelmakerij
Joinery Ltd
Malawi Red Cross Society
Commerciële
gezondheidszorg
Kawandama Hills Plantation
Agro-industrie
Kentam Products Ltd
Pharma-industrie

G. Van der Seypt

Engineering

E. Decroix

Marketing

E. Decroix
L. Heezen

Peacock Seeds

Agro-industrie

Ph. Vandorpe

Marketing
Pharmaceutical
Factory Design
Financial planning and
strategic management

Scoping Malawi
Satemwa Tea Estates

Agro-industrie

R. Dubois
E. Waterschoot

Satemwa Tea Estates

Agro-industrie

mHub

Food
Management

safety

E. Waterschoot

Food
Management

safety

IT, technologie

H. Michel

Business Development

mHub

IT, technologie

H. Michel

Business Development

mHub
mHub

IT, technologie
IT, technologie

M. Van Copernolle
Y. Rosseleer

IT, CISCO Networking
IT, CISCO Networking

De meeste projecten gingen door in de agro-industrie (5), gevolgd door de technologie-sector (4) en
de transport en infrastructuur sector (2).
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VERDELING PROJECTEN OVER SECTOREN
Rest
27%

Transport en
infrastructuur
13%

Agro-industrie
33%

Technologie
27%

Hieronder wordt elk uitgevoerde project beknopt omschreven. Voor uitgebreidere informatie
verwijzen we graag door naar de projectresumé en het project report dat voor elk project
beschikbaar is.
1.1 Kabula Industrial Safety Specialist Ltd
Kabula Industrial Safety Specialists Ltd (KISS) is de grootste lokale aanbieder van brandalarmen en
veiligheidsmaterialen. Omdat vrijwel alle brandalarmen uit Zuid Afrika worden ingevoerd is het
bedrijf sterk afhankelijk van Zuid Afrikaanse expertise voor het installeren, programmeren en
onderhouden van de alarmsystemen. Door het opzetten van een intensieve trainingscyclus voor de
techniekers van het bedrijf door een expert in brandveiligheidssystemen werd die specifieke
technische kennis wel lokaal en duurzaam toegankelijk. De trainingen waren gefocust op het
programmeren van de brandalarmen. Het bedrijf maakte kennis met de online tools die daarvoor
voorhanden zijn en kreeg inzicht in de IT sturing van deze systemen. De doorgedreven training werd
meteen ook in de praktijk toegepast door praktijktraining (de expert vergezelde de technische
ploegen tijdens opdrachten).
1.2 Ampex Courrier
Ampex Courrier is een belangrijke speler in de Malawiaanse transportsector. Naast het aanbieden
van personenvervoer heeft het bedrijf ook een substantiële afdeling voor goederentransport en
koerierdiensten. De koerierdiensten zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. Verdere
professionalisering en een versterking van de klanttevredenheid moet de positie van Ampex in een
markt die sterk gedomineerd wordt door buitenlandse spelers versterken. Een uitgebreide
bedrijfsanalyse lag aan de basis voor de opmaak van een stapsgewijs groeiplan waarin korte termijn
verbeteringen gepaard gaan met langere termijn evoluties.
1.3 Nyaluwanga Farms
Nyaluwanga Farms is een jong maar snel groeiende kippenkwekerij in het Noorden van Malawi. De
stichters van het bedrijf hebben de nodige ondernemerservaring maar missen sector specifieke
expertise. Op basis van goede bedrijfsresultaten is er nood aan de ontwikkeling van een realistische
groeistrategie. Een management consultant met specifieke focus op begeleiding van bedrijven in de
poultry sector maakte een doorgedreven analyse op van het bedrijf. Er werd sterk ingezoomd op de
cijfermatige kant aangezien daar de lokale expertise erg beperkt is. Specifieke tools voor de
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opvolging van de productie en de cijfers werden ontwikkeld, getraind en geïmplementeerd. Verder
werd uitgebreid stil gestaan bij de verschillende toekomstopties voor het bedrijf en werd een
groeistrategie uitgestippeld.
1.4 Durobloc Construction and Joinery Ltd
Durobloc is een meubelbedrijf dat verdere groei wil realiseren door te evolueren van puur maatwerk
naar het aanbieden van standaardproducten specifiek voor de keukenbouw. De bedrijfsleider
droomt van een IKEA systeem waarbij kasten in grotere oplages machinaal geproduceerd worden
voor assemblage on site. Om die shift van maatwerk naar productie in grotere oplages mogelijk te
maken kreeg het bedrijf ondersteuning van een technisch expert/ingenieur die deze innovatie mee
begeleidt. Enerzijds ging het daarbij om de aanpassing van bestaande machines en de aanpassing van
de productieflow, anderzijds ging het ook om de opmaak van technische tekeningen om de productie
van grote oplages realistisch en haalbaar mogelijk te maken.
1.5 Malawi Red Cross Society
Malawi Red Cross Society is een humanitaire organisatie opgericht in 1932. De organisatie werkt met
een netwerk van vrijwilligers in 33 afdelingen over het hele land. Als zeer sterke speler in het
aanbieden van eerste hulp zet de organisatie sterk in op het commercialiseren van haar eerste hulp
aanbod. Om dat mogelijk te maken werd een marketing plan ontwikkeld voor de komende 3 jaar in
lijn met de algemene richtlijnen van de organisatie. Naast de gezamenlijke opmaak van het
strategisch plan werden ook meer operationele tools ontwikkeld (zoals maandelijkse taken,
verduidelijking van verantwoordelijkheden,…).
1.6 Kawandama Hills Plantation
Het bedrijf werd in 2009 opgericht en is gericht op de productie van essentiële oliën voor de
productie van insecten werende middelen. Kawandama Hills Plantation sloot daartoe
partnerschappen af met lokale boerencoöperaties. Het bedrijf produceerde 15 ton in 2016 waarvan 9
ton geëxporteerd werd naar Zuid Afrika. Momenteel is het bedrijf actief op zoek naar nieuwe
markten in de cosmetische industrie. Gezien dit een nieuwe markt is voor het bedrijf is een
aangepast marketingstrategie noodzakelijk. Een marketing expert begeleidde het opzetten van een
duidelijke marketing plan en strategie voor deze nieuwe klantengroep.
1.7 Kentam Products Ltd
Kentam is een Malawiaans familiebedrijf gesticht door een apotheker en bankier. Het bedrijf
evolueerde van de verkoper van geneesmiddelen bij de start in 1994 tot producent van
geneesmiddelen. Omdat de groei van het bedrijf te ondersteunen worden de bedrijfsfaciliteiten
uitgebreid. Gezien de specifieke reglementeringen voor de pharma industrie is ondersteuning van
een farmaceutisch technoloog essentieel. Deze kennis is lokaal niet beschikbaar (Kentam is het enige
bedrijf in Malawi met de nodige licenties en erkenningen voor geneesmiddelenproductie). Een
expert begeleidde het bedrijf in de opmaak van de plannen voor de uitbreiding met respect voor de
geldende regelgeving in de industrie.
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1.8 Peacock Seeds
Peacock Seeds, een bedrijf gesticht in 2007, is actief in de agro-industrie als zaadleverancier maar is
ook actief als farm en beheert enkele supermarkten. De zaad productie is de afgelopen jaren
spectaculair gegroeid met een aandeel van 16% export. De groei van de afgelopen jaren
gecombineerd met familiale opvolging (zoon neemt het management stilaan over van de stichter)
leidde tot een grote nood een het opmaken van een lange termijn strategie. Bovendien was het
cruciaal om de visie van het management toekomstgericht scherp te stellen. In samenwerking met
Benevolab (BNP Paribas Fortis) werd de begeleiding waargemaakt. Een senior expert in business
development en financiën begeleidde de uitwerking van het strategisch plan dat momenteel in
uitvoering is (nog steeds onder begeleiding van de expert). Daarnaast werd specifiek ingezoomd op
het verbeteren van de cash flow positie van het bedrijf en het optimaliseren van de accountancy.
1.9 Scoping Malawi
De landencoördinator Malawi voerde ook dit jaar een scopingreis uit. Enerzijds was deze reis gericht
op de coaching en training van de het team van lokale vertegenwoordigers (meerdaagse training
workshop) en de voorbereiding van de introductie van de nieuwe Exchange strategie samen met het
lokale team. Anderzijds werd er gewerkt een het opzetten van partnerschappen met relevante lokale
actoren evenzeer in het licht van de introductie van het nieuwe strategisch model voor Exchange.
1.10 Satemwa Tea Estates
Satemwa Tea Estate http://satemwa.com/ is een Malawiaanse KMO opgericht in 1923. Het bedrijf
produceert kwaliteitsthee en heeft een uitgesproken duurzaam karakter. Naast het behalen van Faire
Trade, Rainforest Alliance en UTZ certificaten neemt het bedrijf op verschillende domeinen
resultaatsgerichte MVO-engagementen op. Satemwa heeft bovendien een ‘direct trade partnership’
ontwikkeld met Msuwadzi Small Holder Tea Growers Association. Deze associatie is een groepering
van 198 onafhankelijke theeboeren (waarvan 92 vrouwen zijn) die sinds 10 jaar nauw samenwerken.
De afgelopen 10 jaar heeft Satemwa geïnvesteerd in de productie van Speciality Teas in
samenwerking met de Msuwadzi Small Holder Tea Growers Association. Door de geproduceerde
thee verder te verwerken tot groene thee, oolong, witte thee en kruidenthee kunnen de kleine
boeren een hoogwaardig product aanbieden aan een meer kapitaalkrachtige markt. Satemwa
engageert zich hiermee tot het maximaal toevoegen van meerwaarde aan het product in het land
van herkomst. Om deze hoogwaardige producten ook buiten Malawi te kunnen verkopen in het
noodzakelijk de fabriek en haar verpakkingsunit te certificeren.
In een eerste fase werd door een food safety specialist een uitgebreide assessment uitgevoerd als
startpunt van een intensief ontwikkelingsproces in de richting van certificering. Die eerste
assessment leverde een uitgebreide manual op waarbij startend van een nulmeting een projectie
werd gemaakt met het te bereiken einddoel en de te zetten tussenstappen op tal van domeinen.
Tevens werd gestart met de introductie van een prerequisite programma in samenwerking met het
management. Na afloop van de assessment werd vanop afstand verder begeleid in het opzetten van
het prerequisite programma en het opmaken van een realistische projectplanning. Verder werden de
voorbereidingen getroffen voor de opmaak van het HACCP plan, cruciaal voor certificering. Een
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HACCP team werd samengesteld (functieprofielen, personeelsplanning en mandaat werden
uitgeklaard).
1.11 Satemwa Tea Estates
In een tweede fase werd het HACCP team intensief getraind. Het concept food safety en de
onderliggende theorieën zijn immers niet gekend (ook in de bredere lokale context is de kennis erg
beperkt). Na de training werd het HACCP team begeleid in de opmaak van een HACCP plan (hazard
analysis, critical control points). Momenteel wordt hard gewerkt aan de validatie van het HACC plan.
Gezien de intensieve samenwerking met Satemwa is er wekelijks contact via mail en skype om de
voortgang op te volgen en te ondersteunen.
1.12 M’Hub
MHub is een technologie hub en business incubator in Lilongwe Malawi (http://www.mhubmw.com).
Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Rachel Sibande, een jonge Malawiaanse techonderneemster. Het bedrijf focust op het stimuleren van technologie ondernemers door training,
competentieontwikkeling en mentoring. Op die manier wil het bedrijf de ICT sector in Malawi doen
groeien en de tewerkstellingsmogelijkheden in het land vergroten. Het bedrijf heeft een zeer sterk
socio-economisch profiel en richt zich sterk op talentontwikkeling bij jongeren.
Het bedrijf levert commerciële diensten aan bedrijven aan maar ontvangt ook financiële steun van
internationale organisaties omwille van de positieve impact van het bedrijf op de lokale
gemeenschap. Om verder te kunnen groeien is het versterken van de commerciële inkomsten
essentieel. Daarin werd M’Hub begeleid door een expert in business planning met specifieke ervaring
in de technologiesector en in techhubs. Vanuit een doorgedreven bedrijfsanalyse en een analyse van
klanten en concurrentie werd de aanzet ontwikkeld voor een meerjaren groeiplan.
1.13 M’Hub
Na de interventie rond businessplanning werd gedurende maanden vanop afstand samengewerkt
om de strategische planning verder te finaliseren. Tijdens een tweede samenwerking ter plaatse
werd ingezoomd op het sluiten van businessdeals: prospecteren, uitwerken van offertes, prijszetting,
klantengesprekken voeren, taken en verantwoordelijkheden van het hele team. Verder werd ook het
gebruik van het Business Model Canvas dat gedurende de hele begeleiding als tool gehanteerd werd
intensief getraind (train the trainer) zodat deze tool ook binnen de bredere werking van M’Hub
ingezet kan worden (bijvoorbeeld bij het begeleiden van start ups).
1.14 M’Hub
Om mHub als technologie hub gericht te ondersteunen werd een intensieve training opgezet rond
‘Internet of things & Big data’. Een expert in CISCO networking (afkomstig van BIASC,Belgian IT
support Academy) startte een intense trainingscyclus op waarbij eerst via online trainingen de basis
werd gelegd voor een intensieve trainingsweek. Er werd aanzienlijke progressie gemaakt. In de
komende maanden worden de teamleden van mHub verder begeleid via online trainingen om de
graad van CISCO instructor te behalen. Het kunnen inzetten van CISCO instructors is een zeer
belangrijke toegevoegde waarde voor de toekomststrategie van de hub.
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1.15 M’Hub
Aangezien M’Hub ook zeer uitgesproken sociale doelen nastreeft werd een specifieke samenwerking
opgezet rond het creëren van digitale innovaties als antwoord op sociale uitdagingen. Daartoe werd
het team van mHub getraind in het opzetten en begeleiden van hackatons. Deze methodiek zal
immers worden opgenomen in de productenportfolio van M’Hub. Een eerste toepassing van de
hackaton methode zorgde voor een veelbelovende start up (Ras Tech) die door mHub begeleid zal
worden in de verdere ontwikkeling van een app voor een toegankelijker openbaar vervoer in
Lilongwe.
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Beschrijving Projecten 2017
J: Oeganda
Algemeen
In Oeganda werden in 2017 13 projecten uitgevoerd.
Bedrijf

Sector

ABII Clinic & Laboratory Gezondheidssector
Services
The Hotel and Tourism Hotels/Toerisme
Training Institute

Expert

Expertisedomein

JP. Mollie

General
Management/Finance
Marketing/Web design

Ch. Vandekerckhove

Ssese Islands Beach Hotel Hotels/Toerisme
Ltd.

M. Treutens

Izooba Ltd
Kyeyune Poultry Farm
Jingo Poultry Farm

H. Dirckx
A. Mouton
A. Mouton

Hotels/Toerisme
Pluimveesector
Pluimveesector

The Uganda Hotel and Hotels/Toerisme
Tourism Training Institute
ABII Clinic & Laboratory Gezondheidssector
Services
Toerisme/Tour
Yala Safaris Uganda
operators
HTTI South-North project Hotels/Toerisme

Agriculture
Kitchen/Cooking
Pluimvee
Pluimvee
ITC
G. Ryckeboer
JP Mollie

General
Management/Finance
Marketing & Promotion

B. De Swaef
G. Rubarema

Kitchen/cooking

Poultry Farming Program Pluimveesector
Definition
Beheersreis Oeganda
nvt

S. Devoghel

Business Planning

E. Escobar

nvt

Scoping Uganda

JP Mollie

nvt

nvt

De meeste projecten gingen door in de Toeristische sector (6), gevolgd door de Pluimvee-sector (3)
en Gezondheidssector (2).
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Sales

Tourism

Pluimvee

Gezondheidssector

Other

Hieronder wordt elk uitgevoerde project beknopt omschreven. Voor uitgebreidere informatie
verwijzen we graag door naar de projectresumé en het project report dat voor elk project
beschikbaar is.
1.5 ABII Clinic & Laboratory Service (2 projecten)
ABII CLINIC AND LABORATORY SERVICES is een privé zorgverlener in Kampala die in 1986 is begonnen
als laboratorium. Het is in twee decennia uitgegroeid tot 63 personeelsleden en andere afdelingen,
dwz tandheelkunde, moederschap, endoscopie, ipd, radiologie, farmacie en een 7 opgeslagen
ziekenhuisgebouw is in aanbouw.
In januari 2017 heeft er een interventie bij het bedrijf plaatsgevonden. De doelstellingen van deze
zending waren de verbetering van de structuur in de organisatie van de kliniek en de verbetering van
de klantbenadering om een duurzaam winstgevend bedrijf te worden. Daarvoor vroegen ze de
assistentie van Exchange expert J-P. Mollie.
Hij heeft samengewerkt met de directie en het personeel van ABII Clinic aan de ontwikkeling van de
MBO-aanpak met als bedoeling de productiviteit te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Hij
heeft ook geholpen bij het ontwikkelen van een marketingteam.
Focus lag op het algemeen management (nieuwe algemeen directeur), financieel management en
marketing. Tijdens de discussie werd duidelijk dat er behoefte was aan een verbeterd
inventarisbeheer.
De resultaten na ongeveer 1 jaar met de top-down objective settings en tussentijdse evaluaties zijn
bemoedigend. Verdere fine-tuning is gebeurd. De focus lag deze keer op het verbeteren van
financiële controlemechanismen, marketingaanpak en inventarisbeheer voor de apotheek en klinisch
gebruik.
Een belangrijk kortetermijnresultaat was bereikt door het vertrouwen van werknemers te helpen
herstellen en nieuw momentum voor het bedrijf te creëren.
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De impact op lange termijn zal afhangen van het succes van het implementeren van nieuwe
maatregelen (financiën, marketingresultaten door meer klanten en een winstgevende apotheek) en,
nog belangrijker, de manier waarop het nieuwe management gaat werken.
In 2017 heeft er een tweede interventie plaatsgevonden in de maand oktober als opvolging van de
eerdere projecten. De expert werkte aan een verdere verbetering van de managementsystemen en
managementstijl in de organisatie van de kliniek. Focus lag deze keer op:
- werknemersmotivatie en verbeterde klantenzorg
- ondersteuning van het topmanagement in het GM-veranderingsproces
- herstel van het strategisch plan om de productiviteit en samenwerking te verbeteren
- hulp met de implementatie van het plan
Kortetermijneffect: zodra de aankondiging werd gedaan over de GM-vervanging, was er een
algemene opluchting met het personeel en hoop voor de toekomst. Duidelijke communicatie met
het managementteam en het personeel is opnieuw gestart.
Verwachte impact op de lange termijn: de nieuw aangestelde GM heeft blijkbaar een totaal andere
stijl met veel meer aandacht voor de behoeften van het personeel en met ervaring in de
gezondheidszorg. De HR-manager moet nu in staat zijn om het Performance Management Process te
implementeren. De communicatie tussen management en personeel zal waarschijnlijk verbeteren
(meer vertrouwen). Ze zullen zich ook moeten concentreren op het vergroten van hun
klantenbestand; nog steeds niet groeien sinds 2016 (deels inflatie, slechte marketinginspanningen en
zeker de interne problemen).
De expert doet een follow-up van dit bedrijf vanuit België.
1.6 The Hotel and Tourism Training Institute & HTTI South-North project
The Ugandan Hotel & Tourism Training Institute is een belangrijke partner van Exchange in de sector
toerisme in Oeganda sinds 2016. Verschillende Zuid-Noord en Noord-Zuid projecten hebben
plaatsgevonden in de laatste 2 jaar. Dit partnerschap wordt nu geïntegreerd in ons groeiprogramma
Hotels & Toerisme in Oeganda. Voor meer informatie zie groeiprogramma ‘Hotelschool UHTTI
Oeganda’, vanaf bladzijde 16.
1.7 Ssese Islands Beach Hotel Ltd.
SSESE-EILANDEN BEACH HOTEL LIMITED is een Oegandese privéonderneming (resorthotel), opgericht
in 2002. De eigenaren zijn bezorgd over het ontwikkelen van nieuwe inkomsten genererende
activiteiten voor de gemeenschappen van de SSESE-eilanden en zijn verschillende socio-economische
projecten aan het opstarten over vissen en duurzaam toerisme. Een van deze projecten is een
plantage van sinaasappelbomen te starten (vandaag 50 planten) met de bedoeling haar activiteiten
uit te breiden.
De gevraagde assistentie is een expert in techniek om sinaasappelen te planten (enten) en
leveranciers te vinden van oranje zaailingen. Expert Michel Treutens heeft de plantage bezocht en de
mogelijkheden op uitbreiding met de eigenaren besproken. Hij heeft ook het bedrijfsplan bekeken en
een evaluatie van de huidige technieken uitgevoerd.
Enkele aanbevelingen van zijn interventie zijn: a) er moet een analyse van de grond worden gedaan
(huidige plantage van bomen is niet gepland, afstand tussen bomen is niet voldoende). b) gebruik
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van pesticiden is niet correct, moet worden herzien. C) de resultaten zijn niet efficiënt door de
onjuiste hoeveelheid gebruikte chemische meststoffen.
Met het advies van de expert zullen ze op korte termijn de afstand tussen de bomen van de
aanstaande plantage respecteren en een organisch pesticide gebruiken (gegeven door de expert),
zodat ze een aantal van de problemen kunnen oplossen die een gebrekkige productiviteit
veroorzaken.
Op langere termijn kunnen ze een verhoging van de productiviteit verwachten. Het is ook de
bedoeling om deze kennis te delen met andere producenten op het eiland, zodat meer mensen
kunnen profiteren van dit soort boomplantages (duurzaamheid).
1.8 Izooba Ltd.
Izooba Ltd is een restaurant met internationale gerechten en hotel in Fort Portal.
Dit project is de opvolging van een eerder project in 2016. De doelstellingen van deze interventie
waren:
-

Verbetering van de werkmethoden in de keuken
Het personeel leren hoe nieuwe gerechten te bereiden en hoe beter samen te werken als
een team
Verbetering van de hygiëne
Verbetering van de kwaliteit en presentatie van bestaande gerechten en documentatie van
de aanpassingen in het receptenboek

De resultaten op korte termijn is een beter getraind keukenteam in het hotel en een innoverende
keuken in Fort Portal. Als Exchange haar groeiprogramma uitbreidt naar Fort Portal (mogelijke
samenwerking met de Mountains of the Moon University, zie ‘Hotelschool UHTTI Oeganda’ (pg. 16),
dan kunnen we overwegen om dit hotel te betrekken in het programma. De Dutchess wordt gezien
als trendsetter in Fort Portal en staat bekend als het beste restaurant in de streek.

1.9 Kyeyune Poultry Farm, Jingo Poultry Farm & Poultry Farming Program Definition
Jingo Poultry Farm en Kyeyune Poultry farm zijn 2 pluimveebedrijven in Wobulenzi met een
capaciteit van respectievelijk 4.000 en 2.000 legkippen. Beide boerderijen zijn familiebedrijven.
Onze expert A. Mouton heeft beide bedrijven bezocht. De grote doelstelling van deze 2 bedrijven is
de productie te verhogen en de winst te vergroten. Ook het aantal werknemers willen ze verhogen.
Zoals veel andere boerderijen in de omgeving zochten ze advies en ondersteuning in algemeen
beheer van pluimvee, voedingsformulering, voedingssamenstellingen en voederproductie. Ook
technische en financieel beheer was een belangrijke vraag van de 2 ondernemers.
De expert heeft geanalyseerd wat de huidige situatie van productie is. Hij heeft de huidige records
en gegevens verzameld en heeft praktische tools ontwikkeld voor de 2 bedrijven zodat ze zelf data
gemakkelijk kunnen registreren en verzamelen over de productie en rendement van hun bedrijven.
De expert heeft ook de zwakke punten van de boerderijen onderzocht en advies gegeven voor de
oplossing ervan.
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En interessante observatie van de expert is dat de meeste pluimveeboeren van de regio met dezelfde
uitdagingen en tekorten zitten. Hij heeft deze ondernemers geadviseerd om een coöperatieve op te
starten en op die manier hun positie ten opzichte van leveranciers te versterken. Ook het delen van
kennis tussen de leden van de coöperatieve kan een positieve invloed hebben in hun bedrijven en de
productiviteit en rentabiliteit van hen.
Exchange wil deze initiatief ondersteunen in de vorm van een groeiprogramma op langere termijn. In
januari 2018 wordt een eerste reis georganiseerd om de verschillende potentiële partners in
Oeganda aan te spreken en de doelstellingen van dit programma proberen te schetsen.

1.10 Yala Safaris Uganda
Yala Safaris Uganda is een touroperator die gespecialiseerd is in de nationale parken en Gorillakijktrekkings in Oeganda. Yala biedt nu ook trips aan naar Kenia, Tanzania en Rwanda. Yala wou
ondersteuning om een actieplan op te stellen op het gebied van management en marketing.
Exchange expert Bart De Swaef heeft een diepe SWOT-analyse van het bedrijf en de 4 P's van de
marketingmix gemaakt. Hij heeft de activiteiten, organisatie en plannen van het bedrijf in kaart
gebracht en een actieplan opgezet.
Het team was betrokken en heel gemotiveerd gedurende de hele opdracht. Verwachte impact op
langere termijn zijn betere services, hogere kwaliteit en een hogere omzet.
De verantwoordelijke persoon in het bedrijf, G. Mweteise, moet nog een marketingbenadering en
prijsberekening opstellen. De expert volgt dit op vanuit België.
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1.11 Beheersreis Uganda en Scoping mission Uganda
In 2018 hebben we beheersreis van 1 week en een scoping mission van 2 weken gerealisseerd in
Oeganda. Er werden veel contacten gelegd met huidige en potentiële partners, overkoepelende
organisaties van de sleutelsectoren, en overheidsinstellingen. Evaluaties van gerealiseerde projecten
werden uitgevoerd en er werd gewerkt rond de nieuwe strategie van Exchange met de lokale
vertegenwoordiger in Kampala. Zijn input voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie in Oeganda
is fundamenteel geweest.
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Beschrijving Projecten 2017
K: Rwanda
Algemeen
In Rwanda werden in 2017 13 projecten uitgevoerd.
Bedrijf
Manumetal

Sector
Maakindustrie

Expert
D. Dolphen

Expertisedomein
GM/Finance

Manumetal

Maakindustrie

T. Dolphen

GM/Finance

Manumetal

Maakindustrie

D. Dolphen

GM/Finance

APT
APT

Maakindustrie
Maakindustrie

Ch. Vijt
D. Dolphen

Mode en Confectie
GM/Finance

SGES

Toerisme

D. Cornelis

Horeca

Wibabara Assuma
Marriot

Maakindustrie
Toerisme

Ch. Vijt
D. Cornelis

Mode en Confectie
Horeca

UTB
Chillington

Toerisme
Maakindustrie

D. Cornelis
JF Montin

Horeca
Finance

ANASS
Beheersreis

Agro-industrie
Na

BJ. Baron
D. Vyncke

Stevia
Na

Scoping reis

Na

G. Callebaut

na

De projecten gingen door in toerisme (3), agro-industrie (1) en de maakindustrie (7) naast een
beheersreis door de projectcoördinator.
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Sectoren

Agroindustrie

Maakindustrie

Toerisme

Hieronder wordt elk uitgevoerde project beknopt omschreven. Voor uitgebreidere informatie
verwijzen we graag door naar de projectresumé en het project report dat voor elk project als bijlage
beschikbaar is.
1.1 Manumetal
Manumetal is een meubelbedrijf met een lange geschiedenis. Opgericht in 1967 als
metaalverwerkend bedrijf kende het bedrijf een sterke groei in de jaren 80 door de opstart van
houtverwerking als bijkomende activiteit. In 1994 na de genocide lag het bedrijf in puin, toch werd
het traag maar zeker heropgestart en werden de activiteiten, zij het op een lager niveau, weer
hervat. 2009 was een scharnierjaar voor het bedrijf in de richting van nieuwe groei. Exchange werkte
in 2017 samen met Manumetal om te komen tot een duidelijke gedefinieerde strategie gebaseerd op
een realistisch businessplan. In het kader van dit traject voerde Exchange verscheiden projecten uit
in 2017. Vooreerst ging er een consultant aan de slag om het voorbereidende werk te begeleiden
voor een nieuwe strategische visie en de haalbaarheidsstudie ervan na een moeilijke periode voor
het bedrijf.
1.2 Manumetal
Na het eerste project werkte Manumetal verder aan de opmaak van een realistisch business plan dat
ook de lijnen uitzette voor de verdere trajectondersteuning van Exchange. Tegen het einde van het
jaar toetsten we gezamenlijk af welke delen van het business plan en het Exchange traject reeds in
werking waren getreden, en werkten we met een consultant door aan de verdere implementatie
hiervan. Meer info over het Manumetal in de omschrijving van het groeiprogramma.
1.3 Manumetal
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Gekoppeld aan het project rond business planning ging er een consultant aan de slag voor een meer
technische ondersteuning, door zijn expertise te delen rond lean management, de 5S methode zo de
optimalisering van het productieproces bewerkstelligen.
1.4 APT
Ook dit project kadert in onze trajectondersteuning van de Rwanda Fashion, Hub. De Association des
Professionnels des Tailleurs is een belangrijke partner in dit traject door haar grote netwerk van
lokale kleine confectiebedrijven. Zo geeft het de fashion hub de kans om enerzijds de creatieve kant
van modeontwerpen te ondersteunen met de designers, en anderzijds de lokale confectie-industrie
een boost te geven. Exchange voerde in 2017 twee projecten uit met APT. Het eerste project focuste
op technische ondersteuning door onze mode en confectieconsultant. Het doel is dat ATP op termijn
in staat zal zijn zelf workshops te begeleiden bij hun leden.
1.5 APT
In deze tweede uitwisseling met ATP ging onze consultant aan het werk voor het opzetten van de
strategische visie en de rol van ATP binnen het Rwanda Fashion Hub groeiprogramma. Zo
ontwikkelde ATP aan de hand van deze uitwisseling een vijfjarenplan voor de verdere groei van de
organisatie binnen Rwanda Fashion.
1.6 SGES
Voor dit project sprak Exchange haar partner bij de Provincie Antwerpen aan. Het Centrum voor
Volwassenenonderwijs stelt een aantal van haar docenten ter beschikking van Exchange om onze
projecten bij te staan. Zo zonden we ditmaal iemand uit om de geheimen van de Belgische keuken bij
te brengen aan het Select Boutique Hotel & Restaurant.
1.7 Marriot
Dit project werd uitgevoerd in combinatie met het bovenstaande project bij SGES. Door middel van
een reeks zeer goed bijgewoonde workshop promootten ze zo de Belgische keuken voor een groot
publiek en brachten we de nodige vaardigheden aan de lokale koks om ook in hun restaurant deze
gerechten te kunnen bereiden en zo meer toeristen aan te kunnen trekken.
1.8 Wibabara Assuma
Dit project werd gecombineerd met de aanzet voor ons Rwanda fashion Hub groeiprogramma. De
focus lag hier voornamelijk op een technische interventie: het leren werken met grafische
designsoftware om dit bedrijf toe te laten meer efficiënt en in grotere volumes te produceren.
1.9 UTB
Onze samenwerking met de University of Tourism, Technology and Business studies bestond eruit
om enkele van de leerkrachten van de universiteit te vormen samen met het bovenvernoemde
project dat we met Marriot hotel uitvoerden. Zo kreeg het hotel toegang tot de geheimen van de
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Belgische keuken en kunnen de leerkrachten van de universiteit nu de opgedane kennis doorgeven
aan hun studenten om zo bij te dragen aan de verdere groei van het toerisme in Rwanda.
1.10 Chillington
Chillington produceert voornamelijk vervangstukken voor bouwmachines en ander bouwmaterialen.
Ze merkten echter op dat er problemen waren in de opvolging van hun cash flow en zo kwamen ze
bij Exchange voor steun om hun financiële systeem op punt stellen door oa. werken aan de aanleg
van goede inventaris en het huidige software te herbekijken. Hoofddoel was om uiteindelijk degelijk
financiële rapporten te kunnen opstellen, goede voorzieningen aan te leggen en een grondige
kostenanalyse te kunnen doen.
1.11 ANASS
Dit innovatieve project wil de zoetstof Stevia op de markt zetten in de regio. ANASS deed beroep op
Exchange voor een agronomische expertise om te bekijken hoe ze een groter percentage van de
steviaplanten kunnen doen teruggroeien na een eerste oogst. Daarnaast waren ze ook
geïnteresseerd in de aanbevelingen rond de verpakking van Stevia en aan welke normen te voldoen
om ook van die activiteit een succes te maken.

1.12 en 1.13 Beheer en scopingreis
Vertegenwoordigers van Exchange bezochten Rwanda op twee gelegenheden in 2017. Zo vond er
een reis plaats door onze voorzitter naar Rwanda waar specifiek aandacht werd gegeven aan het
opzetten van een nieuw groeiprogramma rond hernieuwbare energie, en bezocht onze
landencoördinator Rwanda de regio om de uitgevoerde projecten te evalueren en prospectie te doen
naar nieuwe partners.
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Beschrijving Projecten 2017
L: Senegal
Algemeen
In Senegal werden in 2017 12 projecten uitgevoerd.
Bedrijf

Sector

Expert

Expertisedomein

Unite des Producteurs de Hout
Lompoul

W. Peeters

Houtbewerking

Federation Nationale
Boulangers
Salif C
Bafou collections

H. Deschacht

Bakkerij

Mode en Confectie
Mode en Confectie

Ch. Vijt
Ch. Vijt

Mode en Confectie
Mode en Confectie

Tailleurs Mode en Confectie

Ch. Vijt

Mode en Confectie

Domaine Africole De Nema
Agroindustrie
Chambre de Metiers de Beroepsvereniging
Ziguinchor

H. Nijs
W. Peeters

Agroindustrie
Houtbewerking

Chambre
Kolda

de Metiers de Beroepsvereniging

W. Peeters

Houtbewerking

Chambre de Metiers de Beroepsvereniging
Tambacounda
GIE Saint Joseph De Medina
Horeca

W. Peeters

Houtbewerking

H. Deschacht

Bakkerij

Scoping Landencoordinator
Beheersreis
Projectcoordinator

P. Hanssens
M. Hustinx

Na
Na

Mouvement
Senegalais

des

Des Horeca

na
na

De projecten gingen door in de agro-industrie (1),
houtbewerkingsector (4).
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Sales

Mode en Confectie

Houtbewerking

Agroindustrie

Hieronder wordt elk uitgevoerde project beknopt omschreven. Voor uitgebreidere informatie
verwijzen we graag door naar de projectresumé en het project report dat voor elk project als bijlage
werd opgenomen.
1.1 Unité des Producteurs de Lompoul
In de strijd tegen desertificatie heeft de Senegalese overheid een dertigtaal jaar geleden deze
bufferzones aangeplant met Filao bomen. Deze moeten nu echter gekapt en herplant worden.
Hiervoor kent de overheid gratis terreinen toe, op voorwaarde dat de kappers ook instaan voor de
herplanting. De mensen van Lompoul zochten ondersteuning om de kaptechniek te verbeteren en zo
efficienter te werk te gaan. Daarnaast konden ze ook hulp gebruiken bij de vermarkting van het hout.
Onze consultant gaf hen de nodige bijstand rond het kapwerk met kettingzagen ipv manueel en gaf
zijn aanbevelingen om in meer gebruiksvriendelijke pakketten het eindproduct aan te bieden.
1.2 Federation Nationale Des Boulangers
Exchange werkte reeds verscheidene malen samen met de Senegalese bakkersfederatie. In het kader
van de wedstrijd ‘de beste bakker van Senegal’ werd ook onze consultant H. Deschacht uitgenodigd
om hen bij te staan rond de ontwikkeling van het ‘Pain Dolé’. Daarnaast stond hij verscheidene lokale
bakkers bij met raad en daad rond nieuwe (verkoops)technieken en verbetering van hun
bakkersatelier.
1.3 Salif C
Salif C is een Burkinabé die enkele jaren geleden uitgeweken is naar Dakar en van daaruit doorheen
heel Afrika zijn originele ontwerpen aan de man brengt. Hij mengt moderne Europese en Afrikaanse
invloeden in zijn creaties. Hoewel hij creatief erg onderlegt is vroeg hij Exchange om steun rond de
meer technische aspecten van mode, alsook om hem bij te staan te evolueren naar een meer
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confectiegericht concept. Exchange verleende die steun en bracht hem tevens in contact met onze
mode projecten in Rwanda om zo ook Zuid-Zuid uitwisselingen te bewerkstelligen.
1.4 Bafou Collections
Exchange werkte reeds verscheidene malen samen met Bafou Mbengue van Bafou collections. Toen
onze consultants er eerst neerstreken werkten er 8 mensen. Mede dankzij de raadgevingen van
Exchange en het harde werk van Bafou verschaft hij vandaag werk aan 40 mensen in zijn atelier.
Door deze grote groei stoote hij echter op nieuwe uitdagingen rond financieel beheer, logistiek.
Daarnaast bleek het een grote uitdaging om de orders tijdig af te leveren. Onze consultant bracht de
basisbeginselen van stock management bij en verleende ook een template om de financiële en stock
opvolging te verbeteren, om zo Bafou de volgende stap in zijn ontwikkeling te helpen zetten.
1.5 Mouvement des Tailleurs Senegalais
In het kader van haar vernieuwde strategie zocht Exchange een partner om de mogelijkheden van
een groeitraject in de mode en confectie in Senegal te onderzoeken. MTS was een zeer
geïnteresseerde en gemotiveerde partner met wie een strategisch document werd opgemaakt. Dit
document wordt nu gebruikt om de nodige financiering te verzekeren en zo met het modulaire
vormingsprogramma aan de slag te gaan in 4 zones in Senegal om zo in gezamenlijke ateliers aan de
slag te gaan en geleidelijk aan Senegal een aanlokkelijke bestemming te maken voor grote
confectiebedrijven.
1.6 Domaine Agricole de Nema
In samenwerking met onze partner COLEACP ging Exchange aan de slag met DAN om er een
veelbelovend project te helpen vormgeven in het kader van het ‘Fit for Market’ Programma van
COLEACP. Onze consultant werkte samen met de bedrijfsleider mr Diouf een gedetailleerd business
plan uit dat hem zal toestaan financiering te bekomen voor een productie-eenheid van
arachidepasta.
1.7 Chambre de Metiers de Ziguinchor
1.8 Chambre de Metiers de Tambacounda
1.9 Chambre de Metiers de Kolda
Deze drie projecten kaderen in het streven van Exchange in haar nieuwe strategie naar de creatie van
sectorieel gedragen groeitrajecten binnen haar landen. Naast technische ondersteuning door middel
van workshops bij elke chambre, verbond onze consultant alle stakeholders op politek en strategisch
niveau om zo tot een gezamenlijk aanpak te komen in het kader van het nationale programme:
‘mobilier national’. Dit heeft als ambitieuze doel om lokaal de noden kunnen voldoen van bureau en
huis-meubilair door het opzetten van lokale pilootateliers die ter beschikking gesteld worden van
beroepsverenigingen.
1.10 GIE St Joseph De Medina
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Deze bakkerij zocht ondersteuning van Exchange in het zoeken naar nieuwe producten om zo nieuw
cliënteel aan te trekken. De consultant zette eveneens in op de herorganisatie van het atelier naar de
heersende gezondheidsnormen en gaf hen de nodige ondersteuning op vlak van vermarkting van hun
nieuwe producten om zo kwaliteitsvolle en veilige producten op de lokale markt te brengen.
1.11 en 1.12 Beheers- en scopingsreis
De beheersreis en scopingsreis van onze landen-en projectcoördinator Senegal vond plaats in Mei
2017. Enerzijds werden er de uitgevoerde projecten geanbalyseerd en zocht men naar nieuwe
partners die in de lijn van de vernieuwde strategie van Exchange interesse hadden om
groeiprogramma’s op te zetten.
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Beschrijving Projecten 2017
M: Tanzania
Algemeen
In Tanzania werden in 2017 5 projecten uitgevoerd.
Bedrijf

Sector

Banana Investment Ltd

AgroF. Devos
industry/Foodprocessing

Small
Development
Organisation

Expert

Industries Technical/engeneering

Expertisedomein
Brewing techniques

P. Verhulst

Engineering, design

Tanzanian Chamber of Financial services
Commerce, Industry and
Agriculture

J. Hosselaer

Strategic
planning,
financial planning

Tanzanian Chamber of Financial services
Commerce, Industry and
Agriculture

J. Hosselaer

Strategic
planning,
financial planning

Vocational Education and Tourism
Training Authority

I. Dehandschutter

Webdesign

De meeste projecten gingen door in de agro-industrie (5), gevolgd door de technologie-sector (4) en
de transport en infrastructuur sector (2).

VERDELING PROJECTEN OVER SECTOREN

20%

20%

20%
40%

Agro-industrie

Financial services

Technical/engeneering

Tourism

Hieronder wordt elk uitgevoerde project beknopt omschreven. Voor uitgebreidere informatie
verwijzen we graag door naar de projectresumé en het project report dat voor elk project
beschikbaar is in digitale vorm.
1.1 Banana Investement Ltd
Banana Investement is een familiebedrijf dat bananenwijn en bier produceert sinds 1996. Het bedrijf
heeft verschillende huismerken en een breed distributienetwerk in Tanzania. Omdat het bedrijf veel
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te maken krijgt met concurrentie en de overheid nieuwe belastingen op bier introduceert wil ze haar
productenaanbod verder diversifiëren. De expert in brouwtechnieken obtwikkelde in samenwerking
met de lokale productieverantwoordelijken verschillende nieuw recepten rekening houdend met de
lokale mogelijkheden en de kostprijs van de grondstoffen.
1.2 Small Industries Development Organisation
Small Industries Development Organisation (SIDO) is een parastatale organisatie in Tanzania die
SMEs ondersteunt door het aanbieden van diverse diensten. Het ontwikkelen en ondersteunen van
ondernemerschap, technologische ontwikkeling en technische diensten, marketing, informatie en
financiële diensten zijn bij uitstek verantwoordelijkheden van SIDO. De ondersteuning van kleine
industriële organisaties op technisch vlak, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van machines, is een zeer
belangrijk onderdeel van de werking van SIDO. Om die kerntaak op een efficiënte manier te kunnen
waarmaken had SIDO nood aan de introductie van nieuwe software voor technische, 3D tekeningen.
En industrieel ingenieur ondersteunde de technici van SIDO dan ook bij de introductie van dit nieuwe
tekenprogramma. Een intense training werd gecombineerd met praktijktoepassingen waarbij te
ontwerpen prototypes meteen werden gedigitaliseerd. Deze nieuwe manier van werken is niet alleen
efficiënt en materiaal besparend maar resulteert ook in kwalitatievere ontwerpen.
1.3 Tanzanian Chamber of Commerce, Industry and Agriculture
De Tanzanian Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Kigoma is een organisatie die
financiële steun en business support biedt aan bedrijven uit de private sector en aan kleine
kredietorganisaties. Voor SMEs in Kigoma is de toegang tot betaalbare bankkredieten zeer moeilijk.
Nochtans zijn kredieten en investeringen noodzakelijk om verder te groeien en te innoveren en bij te
dragen aan armoedereductie door jobcreatie. Om betere toegang tot kredieten te realiseren is het
opzetten van een structureel economisch partnerschap essentieel. Tijdens deze missie werd een
economische analyse gemaakt van 5 investeringsprojecten, daarnaast werd een staal van 80 SMEs
(leden van TCCIA) geanalyseerd alsook 40 spaarassociaties. Er werd een samenwerking opgezet met
PASS Kigoma (Private Agriculture Sector Support, gefinancierd door de Deense
ontwikkeingssamenwerking). PASS levert financiële diensten en business support aan SME’s in de
agri-business in de regio. Een intensieve samenwerking werd opgezet waarbij TCCIA en PASS
gezamenlijk de eerste diepte analyse van de private sector in Kigoma (in termen van performance,
investeringspotentieel, financiële en technische noden) realiseren.
1.4 Tanzanian Chamber of Commerce, Industry and Agriculture
In een tweede fase werd op basis van de uitgevoerde analyse een strategiedocument ontwikkeld. Die
strategie werd voorgesteld aan vier Tanzaniaanse banken, De Belgische ambassade en BTC
vertegenwoordiger in Dar es Salaam en PASS. Na intensieve gesprekken met de verschillende
partners werden ondertussen verregaand afspraken gemaakt met één van de banken en PASS.
Momenteel worden MoU’s ontwikkeld om de strategie, die gebaseerd is op een sterk partnerschap,
te verankeren.
1.5 Vocational Education and Training Authority
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Vocational Education and Training Authority (VETA) is een overheidsorganisatie gericht op het
aanbieden van technische en beroepsopleidingen. VETA Moshi krijgt steeds vaker vragen van
bedrijven actief in de toeristische sector in de regio om ook diensten aan te bieden rond website
development, webdesign en communicatie strategie/social media. De lokale kennis daaromtrent is
beperkt en weinig up to date terwijl de toeristische bedrijven veelal Westerse toeristen aantrekken
die een up to date, modern ogende en professioneel uitgewerkte communicatie strategie verlangen.
Een expert in webdesign en communicatiestrategie verzorgde een training voor bedrijven en trainers
van VETA (train the trainer).
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Beschrijving Projecten 2017
N: Zuid-Afrika
Algemeen
In Zuid Afrika werden in 2017 8 projecten uitgevoerd.
Bedrijf
Sector
Expert

Expertisedomein

African Honey Bee

agroindustrie

V. Marchand

Finance

African Honey Bee

agroindustrie

E. Delfosse

Finance

Swellendam Tourism
Swellendam Tourism

toerisme
toerisme

H. Michel
L. Haenen

Business Planning
Business Planning

Breede Valley Municipality

toerisme

W. Danckaert

Business Planning

Witzenberg Municipality

Business Planning

L. Haenen

Business Planning

Stellenbosch Municipality
Beheersreis

Business Planning
na

L. Haenen
E. Ghysels

Business Planning
Na

De projecten gingen door in toerisme (2), agroindustrie (2) en Business planning (3) naast een
beheersreis door de projectcoördinator.

Sectoren

Agroindustrie

Business Planning

Toerisme

Hieronder wordt elk uitgevoerde project beknopt omschreven. Voor uitgebreidere informatie
verwijzen we graag door naar de projectresumé en het project report dat voor elk project
beschikbaar is in digitale vorm.
1.1 en 1.2 African Honey Bee
African Honey Bee is een sociale onderneming die families in achtergestelde rurale gemeenschappen
begeleidt in het opstarten van duurzame micro-beekeeping businesses. Deze micro
familieondernemingen produceren ruwe honing van zeer goede smaak en kwaliteit, op een
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milieuvriendelijke en ethische manier.De afgelopen twee jaar trainde African Honey Bee 1200
mensen in de provincies Limpopo, Mpumalanga en Kwazulunatal. 425 families zijn ondertussen actief
in beekeeping en produceren en verkopen ondertussen honing. African Honey Bee was eind 2016
vragende partij voor ondersteuning in de opmaak van een lange termijn strategisch plan met een
analyse van noden op het vlak van technische expertise (bv. marketing, packaging, certificatie,
distributie, community management, training etc.). Exchange zette hiertoe een samenwerking op
met Benevolab, het CSR programma van BNP Paribas Fortis dat medewerkers van de bank de kans
geeft om als vrijwilliger bij te dragen aan NGO projecten in het Zuiden. Twee financieel en business
plan Benevolab experten warden zo in de zomer van 2017 uitgezonden om dit plan financieel verder
uit te werken zodat AHB – met ondersteuning van Exchange – de nodige fondsen zou kunnen
werven. Meer informatie in de Trajectomschrijving.
1.3 en1.4 Swellendam Tourism Organization
De gemeente Swellendam verzamelde een 22 lokale KMOs voor een mentoring sessie met onze
consultants. Door middel van het Business Model Canvas van Osterwalder ontwikkelden ze elk hun
eigen business plan waar ze nu verder mee aan de slag kunnen, mét de steun van de gemeente en
waar nodig, Exchange. Swellendam werkt ook aan een programma om een nieuwe toeristische route
aan te bieden in samenwerking met andere gemeenten in de regio, een mogelijke piste voor een
nieuw Exchange traject in 2018.
1.5 Breede Valley Municipality
De stad Worcester in Breede Valley heeft een stedenband met de stad Aalst. Via Exchange werd een
consultant uitgezonden die de gemeente bijstond met de ontwikkeling van hun nieuwe strategisch
plan in het kader van een campagne om het toerisme in de regio te promoten. Worcester en
Swellendam werken samen om een nieuwe route te openen om toeristen aan te trekken.
1.6 Stellenbosch Municipality
Ook Stellenbosch kwam bij Exchange ten rade voor ondersteuning van lokale KMOs bij het
ontwikkelen van hun business plans. Onze consultant stuurde hen via het Business Model Canvas van
Osterwalder in de juiste richting. Exchange bekijkt nu eventueel langere termijnondersteuning met
enkele van deze KMOs die de plannen in werkelijkheid omzetten.
1.7 Witzenberg Municipality
Net als de voorgaande gemeenten ondersteunde Exchange Witzenberg via een doorgedreven
business planning mentoring sessie aan de hand van het Osterwalder model.
1.7 Beheersreis
De beheersreis en scopingsreis van onze landen-en projectcoördinator Burkina vond plaats in
februari/maart 2017. Enerzijds werden er de uitgevoerde projecten geanalyseerd en zocht men naar
nieuwe partners die in de lijn van de vernieuwde strategie van Exchange interesse hadden om
groeiprogramma’s op te zetten.
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Beschrijving Projecten 2017
O: Niet-focuslanden in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Amerika
Algemeen
Buiten de focuslanden werden in 2017 7 projecten uitgevoerd.
Land
Bedrijf
Sector
Expert

Expertisedomein

Ghana

Kooko Pa Farmers

Agro-industrie

G. Callebaut

Businessplanning,
marketing

Benin

Union Régionale Agro-industrie
des Coóperatives
de Producteurs
Maraîchers
de
l’Actor

G. Callebaut

Businessplanning,
marketing

DRC

Lieve Leenknecht

Visserij

M.
Van Visserij
Speybroeck

Bolivia

Kallpawawa

Food-processing

J. Brumagne

Finance

Paraguay

Manduvira

Food-processing

HCCP, kwaliteit

Lesotho

Red Cross Society

Humanitarian
sector

E.
Waterschoot
E. Decroix

Zimbabwe

Red Cross Society

Humanitarian
sector

E. Decroix

Marketing/Sales

Marketing/Sales

Hieronder wordt elk uitgevoerde project beknopt omschreven. Voor uitgebreidere informatie
verwijzen we graag door naar de projectresumé en het project report dat voor elk project
beschikbaar is in digitale vorm.
1.6 Kooko Pa Farmers
Kooko Pa Farmers is een organisatie die werd ondersteund in het kader van het BTC programma
‘Coaching finance and business management’. Dit programma is erop gericht om partners van BTC
coaching te bieden in financieel en organisatie management. Exchange is partner van BTC in de
uitvoering van deze coachingsprogramma’s.
Kooko Pa Farmers is een koffie coöperatieve die begeleid werd rond drie doelstellingen:
1) Diversifiëren van inkomsten
2) Relevant en effectief zijn in het realiseren van de eigen missie
3) Effectief community leadership
Via sterk participatieve coachingssessies werd rond deze drie doelen gewerkt. Binnen dit BTC
programma zijn opvolgingsmissies voorzien.
1.7 Union Régionale des Coóperatives de Producteurs Maraîchers de l’Actor
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Union Régionale des Coóperatives de Producteurs Maraîchers de l’Actor is een organisatie die werd
ondersteund in het kader van het BTC programma ‘Coaching finance and business management’. Dit
programma is erop gericht om partners van BTC coaching te bieden in financieel en organisatie
management. Exchange is partner van BTC in de uitvoering van deze coachingsprogramma’s.
De Unie formuleerde volgende doelstellingen voor begeleiding:
1) Analyse van de financiën en de opmaak van een voorlopige begroting
2) Inzicht krijgen in prijsberekeningen
3) HRM: analyse van de aanwezige competenties en aan te trekken profielen voor een goed
werkende unie
Via sterk participatieve coachingssessies werd rond deze drie doelen gewerkt. Binnen dit BTC
programma zijn opvolgingsmissies voorzien.
1.8 Lieve Leenknecht
Dit initatief is begonnen als een school voor kansarme kinderen. Om hen ondersteuning te bieden in
het pad naar ondernemerschap stuurde Exchange op hun vraag iemand die hen kon bijstaan in de
ontwikkeling van een aquacultuur project. Zo kunnen deze jongeren op termijn voorzien in de eigen
noden en de vissen lokaal op de markt brengen.
1.9 Kallpawawa
KALLPAWAWA-CTB is is een klein bedrijf voor voedingssupplementen. Hoofdproduct is een
voedingssupplement voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud als onderdeel van het 'ondervoeding cero'programma en is gebaseerd op lokale biologische producten.
Ze vroegen Exchange ondersteun in het maken van een sterk bedrijfs- en investeringsplan voor de
periode 2018-2020 om dit belangrijke product winstgevend te maken. Expert Jos Brumagne heeft
een bedrijfs- en investeringsplan 2018-2020 voor het bedrijf geleverd. Ze hopen op korte termijn
investering voor het bedrijf te kunnen vinden. Business plan, investeringsplan en actieplan worden in
bijlage toegevoegd.
1.10

Manduvira

Cooperativa Agro-Industrial Manduvira LTDA is een coöperatie van 940 suikerrietproducenten (meer
dan 3.000 hectare) die suiker exporteert voornamelijk voor de internationale fair trade.
De coöperatie moet voorbereid zijn om HACCP-certificering en / of FSSC 22000 te bereiken en vraagt
onderteun aan Exchange. Dit is een opvolging van een eerder project in 2016.
Expert Eliane Waterschoot maakt een evaluatie van de actielijst (overeengekomen tijdens vorig
bezoek in 2016) en organiseert trainingssessies voor het HACCP-team en de rest van het personeel.
Ze maakt ook een audit van het HACCP-systeem.
Impact op korte termijn zal de HACCP certificering zijn.
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1.11

& 1.7 Rode Kruis Lesotho & Rode Kruis Zimbabwe

Deze twee afdelingen van Rode Kruis vroegen Exchange ondersteuning met het opzetten van een
marketingplan voor hun Commerciële Eerste Hulp activiteiten.
Expert Eric Decroix heeft een analyse van de situatie uitgevoerd en een Marketingplan opgesteld. De
verwachte impact op korte termijn is verhoogde inkomsten te genereren uit commerciële eerste
hulp van het Rode Kruis. Marketingplan te bekijken in bijlage.
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