Update 1e helft 2015
Activiteiten High Tea Parlour
We hebben het business plan van de High Tea Parlour verschillende keren aangepast.
Ondank de begeleiding van onze coach, die we via Cross Wise kregen, is het niet gelukt
voor dit business plan geld los te krijgen. Peter van den Berg heeft geholpen te zoeken
naar bedrijven die zouden willen deelnemen in deze onderneming, omdat wij dan via
een fonds in Duitsland een deel van de investering gefinancierd zouden krijgen. Helaas is
dit niet gelukt hier iemand voor te vinden.
Daarom hebben we in het eerste kwartaal het project plan van de High Tea Parlour
herschreven en ingediend bij Learn For Work voor de 2e keer. Learn for Work is een
fonds dat geld verstrekt voor het doen van ‘Vocational Training’, dus beroepsonderwijs,
maar dit kan ook gedaan worden in een andere setting dan in een school. Norman en
Shirley hebben in 2014 een bedrijf opgezet samen met Colette Karwera en David
Muzigamfizi. Dit zou een leerbedrijf moeten worden, waar meisjes die het Compassion
programma hebben gevolgd in getraind zullen gaan worden.
Helaas is onze aanvraag afgewezen, ondanks heel veel uurtjes en hulp van Peter van den
Berg, die dit fonds kent, en ons de nodige tips en hulp heeft gegeven.
Via de Rabo Foundation hebben we een aanvraag ingediend om het curriculum voor
deze meisjes samen te stellen. Deze aanvraag is goedgekeurd. Het is een bedrag van
15000 euro, dat we hiervoor kunnen inzetten.
De boerderij Mugina Peace Farm
Gedurende het jaar zijn we bezig geweest met Peter van den Berg en Christophe van
CARSA om te kijken welke activiteiten we kunnen doen die de boerderij winstgevend
zouden maken. Het eerste idee was dat van een kippenboerderij waarbij we de eieren
zouden verkopen. Daar was ook al geld op binnen gekomen. Later bleek dat de overhead
en de gebouwen erg duur zouden zijn, en de inkomsten die toen geprojecteerd werden
minder bleken en dat het veel tijd zou nemen om de kosten van deze gebouwen terug te
verdienen/af te schrijven. Op dit moment is er overleg met CARSA over hoe we nu
verder gaan.

