Update 2e helft 2015
Activiteiten High Tea Parlour
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.
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, Developp,
een deel van de investering gefinancierd zouden krijgen. Helaas is dit niet gelukt hier
iemand voor te vinden. Wel hebben we goede contacten opgedaan, die ons willen
ondersteunen met training voor het personeel en bepaalde specialistische ingrediënten.
Later in het jaar hebben we ook meegedaan aan een aanvraag voor de Nacht van de Fooi.
Helaas hebben ze onze aanvraag voor dit fonds afgewezen.
De boerderij Mugina Peace Farm
Omdat er weinig rendement bleek te zijn voor het houden van broedkippen, heeft
CARSA bedacht dat zij varkens willen gaan houden. Het duurt wel langer voordat er geld
binnen komt, omdat het ongeveer 9 maanden duurt voordat de biggen verkocht kunnen
worden, maar dan heb je meer rendement van je geld.
Omdat er al giften voor de kippenboerderij overgemaakt waren, hebben we samen met
hen besloten een pilot te doen, waarbij we aan de marketingkant een onderscheidend ei
gaan maken. Het ei dat we voor ogen hebben, zal een donkeren dooier hebben, vanwege
het voeren van alfalfa aan de kippen en het zal groter zijn dan de eieren van de lokale
kippen.
Onze dank gaat uit naar Peter van den Berg, die eindeloos heeft geholpen met het
aanpassen van spreadsheets om uit te rekenen hoeveel de kosten en opbrengsten
zouden zijn.
Training
In 2015 is er een start gemaakt met een intervisie groep opgericht door de Wilde
Ganzen. In dit groepje zitten mensen die een stichting hebben, nieuwkomers maar ook
mensen die al jaren deze activiteiten doen. Shirley Hutter maakt deel uit van dit groepje.
Ze ervaart dit als inspirerend om te horen hoe anderen bepaalde situaties aanpakken en
hoe zij tot resultaten komen. Er is ook een gelegenheid om kennis te delen met elkaar.
Dit werkt zeer effectief en is erg behulpzaam. Elke keer is iemand anders aan de beurt en
kiezen ze samen een onderwerp.
Interview over deelname bij Ondernemen zonder grenzen
In 2014 hebben we meegedaan aan een wedstrijd van Ondernemen zonder grenzen met
onze High Tea Parlour. Daarom hebben meegedaan aan het volgende onderzoek:

Het Lectoraat International Business van Hogeschool Windesheim doet in
samenwerking met Crosswise Works onderzoek naar de effecten van business incubator
programma’s op sociaal entrepreneurschap. Business incubators zijn organisaties die
ondernemers ondersteunen tijdens de opstartfase van hun onderneming. Dit onderzoek
is gericht op de effecten van programma’s als Ondernemen Zonder Grenzen, aangeboden
door Crosswise Works. Dit programma ondersteunt ondernemers met een sociale
missie in het opstarten van hun bedrijf.

