
In 2021 heeft PN 193 vrouwen de kans gegeven om financieel stabiel en onafhankelijk te 
worden d.m.v. het verstrekken van een lening en het geven van trainingen. 109 vrouwen de 
hebben de kans gekregen hun business d.m.v. een 2e lening verder uit te bouwen en hun 
dagelijkse inkomen te laten groeien. Tegelijkertijd is het terugbetaalpercentage gestegen van 
75% naar 95%. We zijn hier vooral blij mee omdat we het zien als een teken van succes van 
de missie en visie van Pamoja Nguvu.  
 
Helaas heeft de coronapandemie ook in het jaar 2021, net zoals in 2020 een behoorlijke 
stempel op Tanzania, en dus op ons project gedrukt. Wel waren er minder centrale 
maatregelen, geen gesloten markten en scholen bijvoorbeeld. Maar de grootste inkomstenbron 
van Tanzania, het toerisme kwam niet op gang en dat is meteen te merken aan de vele mensen 
die hun inkomsten zagen verminderen of wegvallen. 
Nadat president Magafuli, overleden was in maart 2021, heeft de nieuwe president Samia 
Suluhu Hassan een veel pro-actiever corona beleid gevoerd en konden bewoners vanaf 
augustus/september al op meerdere plaatsen gevaccineerd worden. Na aanvankelijke scepsis 
hebben veel van de mensen die wij daar kennen hier gebruik van gemaakt. Verder is het 
handen wassen c.q. desinfecteren gemeengoed geworden en waren er tests beschikbaar. Wij 
hebben zelf ook nog gezorgd voor zelftests voor ons team. Op de vliegvelden uiteraard 
mondkapjes en die zag je ook (wel wat sporadisch) op bijvoorbeeld de markten. 
Toen ook het vliegen van en naar Tanzania weer min of meer goed mogelijk was, zijn vanuit 
het bestuur ondergetekende en Monique Emondts in oktober op werkbezoek in Tanzania 
geweest en is onze penningmeester Fred Arp voor de begroting van Pamoja Nguvu in 
november ter plekke geweest. 
Het was erg bijzonder om na een, noodgedwongen afwezigheid van bijna twee jaar, eindelijk 
weer samen met ons team te kunnen zijn. 
 
En wat kunnen we trots zijn op hen! Onder leiding van onze manager Fahtma is ons team 
ongelofelijk proactief, zelfstandig en goed met het project verdergegaan. Samen met 
projectmanagers Irene en Jesca heeft Fahtma 10 nieuwe groepen opgestart met in totaal 193 
vrouwen die een eerste lening kregen en 8 nieuwe groepen met in totaal 109 vrouwen die een 
tweede lening kregen (nadat de eerste lening volledig was afgelost en ze zelf mee 
investeerden in de tweede lening). Dat zijn cijfers waar we bijzonder blij van worden, zeker 
als je erbij stilstaat dat alle contacten tussen team en bestuur via de mail, telefoon en whatsapp 
calls zijn gegaan. Helaas kan het internet in Tanzania, zoals wij dat daar ter beschikking 
hebben, geen zoom video calls aan. 
 
Zagen we over de jaren 2019 en 2020 de aflospercentages oplopen van 73 en 77, naar 83 en 
92 als we de aflossingen van de laatste 10 groepen (pakweg steeds 20 personen) bekijken zijn 
de aflos percentages behoorlijk toegenomen: 100,100, 91, 90, 100,100,100, 90, 97, 100 
Dit zijn de aflossingen van de groepen die alleen een eerste lening gekregen hebben. 
Het team heeft hier veel tijd in gestopt en de resultaten zijn ernaar. In de gevallen dat er 
minder dan 100% is afgelost is het bijna altijd niet kunnen terugbetalen en niet het niet willen 
terugbetalen. In deze periode waren redenen bijvoorbeeld, overlijden, vluchten voor huiselijk 
geweld en ernstige ziekte. 
Over deze groep dus grote tevredenheid, het besteedbare inkomen per dag groeit, er wordt op 
tijd terugbetaald en met het gegroeide bedrijfje en de kennis uit de verplichte trainingen 
maken de dames een structurele stap voorwaarts in hun economische welvaart. 
  
Vorig jaar bleek dat het verstrekken van een tweede lening niet goed van de grond kwam en 
dat de terugbetalingen ook niet wilden vlotten. Na onderzoek van ons team bleek dat de 



bedragen die we verstrekten als tweede lening te bescheiden waren om het sprongetje vooruit 
te maken. Op advies Fahtma hebben we besloten de bedragen voor tweede leningen te 
verhogen van (omgerekend) 140 naar 200 euro. Deze aanpassing heeft halverwege 2021 
plaatsgevonden, maar laat nog steeds onvoldoende terugbetaling percentages zien.  
 
De achterblijvende terugbetalingen bij deze groepen second loaners zien we helaas ook bij de 
groepen first loaners die in 21 zijn opgestart en nog doorlopen in 2022. 
De reden daarvoor is tweeledig. 
Veel van onze lening nemers hebben hun business aan de rand van de weg. Denk daarbij aan 
het verkopen van groenten en fruit, flesjes drinken, kleine snackbar achtige restaurantjes e.d. 
De overheid heeft eind oktober 2021 opeens besloten dat er geen handel meer langs de weg 
mag plaatsvinden. Dat betekent dat deze mensen van de ene op de andere dag geen fysieke 
plek voor hun business meer hadden, hun kraampjes/bouwwerkjes moesten afbreken en op 
zoek gaan naar andere locaties en naar nieuwe klanten. 
Een enorme uitdaging en ook voor ons team om te achterhalen waar deze dames naar toe 
waren verhuisd. 
Daarnaast is er in de periode december 21- februari 22 een enorme inflatie en vooral op het 
gebied van primaire voedingsmiddelen, dus ook de klanten van onze dames hebben minder te 
besteden. 
We kennen de impact nog niet in zijn geheel, maar verwachten wel, dat we door deze 
maatregelen een grotere post “oninbaar” zullen hebben dan voorzien. 
 
Fahtma verwacht dat in de loop van 2022 e.e.a. zal stabiliseren en iedereen haar nieuwe plekje 
gevonden heeft. 
 
In 2021 is Wim Smit weer naar Tanzania gereisd om ons team te trainen. In de nieuwsbrief 
heeft u daarover kunnen lezen. Door een beter timemanagement kan het team nu meer 
aandacht besteden aan het coachen en verbeteren van de diverse bedrijfjes en gaat er minder 
tijd zitten in het registreren en najagen van de terugbetalingen. Zeg maar een shift in rollen 
van “bankier naar consultant”. 
 
Bij alle contacten die we hebben met de lokale overheden blijkt dat onze unieke punten, geen 
rente voor een lening en een verplichte inhoudelijke training voordat de lening verstrekt wordt 
bijzonder gewaardeerd te worden. We worden ook op tijd gewaarschuwd voor mensen die een 
lening willen afsluiten op basis van verkeerde informatie en onze lening alleen willen 
gebruiken om de vorige lening van een “loanshark” af te betalen. 
 
Eind 2021 hebben we ook de eerste kandidaten geselecteerd uit de groep graduates van Happy 
Watoto. Deze kandidaten zijn tot nu toe nog onvoldoende voorbereid op het 
ondernemerschap. Vandaar dat we een part time dean in dienst hebben genomen (Patrick 
Chacha, oud docent van de Happy Watoto Ngorika school), om deze jongvolwassenen te 
coachen en te begeleiden. De eerste leningen aan hen zullen in 2022 worden uitgegeven. 
Voor 2022 en 2023 verwachten we vooralsnog een zeer kleine groep graduates die zich 
kwalificeren voor een lening. 
De partner van Happy Watoto, Good Hope uit Duitsland, financiert de kosten voor de 
leningen aan de graduates en betaalt ook de kosten van onze dean! Ongelofelijk fijn om weer 
met Good Hope samen te werken! 
 
Al het werk wat we in Tanzania doe kan alleen succesvol zijn met de steun van onze trouwe 
sponsoren. Het is nu na een aantal jaren al ruimschots bewezen dat onze microkredieten echt 



het verschil maken en kunnen zorgen voor een structurele verbetering van de 
leefomstandigheden van onze doelgroep.  
Heel veel dank namens allen voor uw support en we stellen vragen tips en meningen zeer op 
prijs! 
 
Namens het bestuur van Pamoja Nguvu 
 
Matti Emondts, voorzitter 
 
 
 
 


