
                                                                                                                                                      

AGRARISCHE ONTWIKKELING TSJAAD 

GROTERE OOGST, HOGER INKOMEN 

BURGLAND BOUW 

EINDRAPPORTAGE 

Zoals u weet hebben we begin dit 

jaar het project met PCAR afgerond. 

In deze rapportage blikken we terug 

op de afgelopen jaren. Er zijn mooie 

resultaten geboekt die aantonen dat 

de boeren er beter voor staan dan 

voor het project. In deze rapportage 

nemen we u mee terug in de tijd naar 

2016, toen het project begon. Hoe is 

het leven van de boeren en hun 

gezinnen veranderd? 

De oogst 

De boeren in het projectgebied 

hadden geen optimale oogst en 

daardoor liepen ze inkomsten mis. 

Een belangrijke doelstelling van het 

project was dan ook om de oogsten 

te verbeteren, zodat het inkomen 

van de boeren stijgt. Door middel 

van trainingen leerden de boeren 

nieuwe methoden om het land te 

bewerken. Bijvoorbeeld over de 

Welke erfenis laat je achter als een project afloopt? Wat is er 
daadwerkelijk veranderd in de levens van mensen? In deze eindrapportage 
van het project blikken we terug en maken we een balans op. We focussen 

op de twee belangrijkste doelstellingen: een grotere oogst en een hoger 
inkomen voor de boeren.  

 

LANDPROFIEL 

TSJAAD 

Hoofdstad: Ndjamena 
Aantal inwoners: 15,5 miljoen 
Levensverwachting: 54 jaar 
Gemiddelde leeftijd: 16,6 jaar 
Bevolking onder armoedegrens 
(<$1,90 p/d): 38,4% 



 AGRARISCHE ONTWIKKELING TSJAAD 

zaaiafstand, zaaien in rijen en het 

maken van compost. Boer Guignar 

Sylvain (40 jaar) was één van de 

boeren die een training volgde. Hij 

paste de nieuwe kennis toe op zijn 

land en zag direct verschil. ‘De 

landbouwgrond raakte uitgeput, 

waardoor de opbrengsten laag 

waren. We oogstten 9 zakken 

pinda’s per hectare, dat is weinig. Ik 

volgde de training compost maken 

en ik heb die techniek toegepast op 

het veld. Nu oogst ik 21 zakken 

pinda’s van een hectare! Ook het 

koren doet het heel goed. Als ik 

honger heb en ik bezoek het veld, 

ben ik de honger meteen vergeten. 

Het veld staat er zo mooi bij, ik ben 

trots op mijn werk.’ 

 

Ook het inkomen van de boeren liet 

een mooie stijging zien. Daardoor 

ontstond er ruimte bij de boeren om 

te investeren in bijvoorbeeld een 

koe, om het schoolgeld van de 

kinderen te betalen of medische 

kosten te betalen.  

Maar boeren blijft werken in 

afhankelijkheid. De regen bepaalt 

zeker in Tsjaad hoe de oogst uitvalt. 

In 2018 viel er voldoende regen, 

maar niet in de juiste periode. Vroeg 

in het seizoen van de pinda’s en 

sesam viel er veel regen. Er was zelfs 

sprake van overstromingen. Na deze 

natte periode herstelde de teelt zich 

moeizaam. Daardoor viel het 

seizoen tegen en verdienden de 

boeren minder aan de pinda’s en 

sesam. Voor de cowpeas was daar 

geen sprake van. 2018 staat in de 

projectperiode juist bekend als een 

topjaar. De oogst viel fors hoger uit 

en doordat de boeren de bonen vers 

op de markt verkochten, brachten 

ze gemiddeld meer op. 

 

Bij de start van het project waren er 

24 boeren die over eigen materialen 

en gereedschappen beschikten om 

het land te bebouwen. Mede door 

de hogere inkomsten konden de 

boeren in de afgelopen jaren steeds 

vaker zelf deze materialen 

aanschaffen. In 2019 waren er 183 

boeren die over eigen gereedschap 

beschikten. 

 

Samen sterk 

Alleen ga je sneller, samen kom je 

verder. Zo luidt een bekend 

Afrikaans spreekwoord. Toch was er 

n a u w e l i j k s  s p r a k e  v a n 

geformaliseerde samenwerking 

tussen de boeren in Tsjaad. De 

boeren werkten niet samen in 

c o ö p e r a t i e s ,  t e r w i j l  d e z e 

samenwerking juist veel voordelen 

biedt. Eén van de voordelen ligt in 

het gezamenlijk verkopen van de 
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pinda sesam cowpea

opbrengst (kg per hectare)

gemiddelde omzet per boer  

 start  2019  

 CFA Euro CFA euro 

pinda 191.625 291 1.121.400 1.706 

sesam 140.000 213 1.033.200 1.572 

cowpea 100.000 152 259.560 394 



 

producten. Door de oogsten samen 

te verkopen, worden de boeren een 

interessante partij voor grotere 

afnemers. Tegelijk concurreren ze 

niet langer onderling met elkaar, 

waardoor ze allemaal een betere 

prijs krijgen. Sinds de start van het 

project zijn er 322 coöperaties en 

landbouwbedrijven opgestart. 

 

Bijenpilot succesvol 

Sinds 2016 is de populatie olifanten 

in Tsjaad snel gegroeid. Dat is het 

resultaat van een succesvol anti-

stroperijcampagne van de regering. 

Een succesverhaal met een 

schaduwzijde, want hoewel het 

aantal olifanten weer stijgt, heeft 

dat negatieve gevolgen voor de 

gemeenschappen. In 2016 werden in 

één nacht 184 hectare oogst 

vernietigd door de hongerige 

olifanten. In een andere regio ging 

230 hectare maniokoogst verloren. 

Daarom startten we in 2017 een 

pilot met bijen. De kleine insecten 

moesten de dikhuiden op afstand 

houden. 

  

Vuur en lawaai 

De aanwezigheid van de olifanten is 

niet moeilijk op te merken. De 

gewassen zijn vernietigd en ook aan 

de struiken en bomen is te zien dat 

de olifanten gepasseerd zijn. In 

enkele dorpen vielen er zelfs 

slachtoffers onder de bevolking. Om 

de oogst te verdedigen kwamen de 

gemeenschappen in actie. In eerste 

instantie gebruikten ze daarvoor 

twee methoden: vuur en lawaai. Om 

de olifanten af te schrikken stookten 

de gemeenschappen vuren en 

bleven ze ’s nachts wakker om 

lawaai te maken.  

 

Beide manieren zijn niet duurzaam. 

Bijen daarentegen vormen een 

duurzame oplossing. Olifanten 

mijden de bijen en daarnaast levert 

de honing een extra inkomstenbron 

op.  In de getroffen dorpen zijn 

imkers geselecteerd. Zij kregen een 

training in bijenhouden. Doel was 

om 30 imkers te trainen en hen te 

voorzien van bijenkasten en andere 

materialen. Tijdens de pilot werden 

32 imkers getraind. Een innovatieve 

oplossing, want in het gebied zijn 

nauwelijks imkers actief. De 

bijenkasten bleken een succes. Sinds 

de installatie van de kasten hebben 

de olifanten geen schade meer 

veroorzaakt bij deze dorpen. 

  

De pilot was een succes. De 

olifanten bleven op afstand en de 

boeren kregen een extra inkomen. 

Tegelijkertijd spelen de bijen een 

positieve rol in de bestuiving van 

gewassen van andere boeren in de 

omgeving.  

 

Boer Obed (45 jaar) is één  van de 

boeren die profiteert van de 

honinginkomsten: ‘Ik had jarenlang 
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moeite om bij de start van het 

seizoen het zaad te financieren. 

Dankzij de bijenkast en de training 

die ik hiervoor kreeg, verdien ik nu 

vroeg in het seizoen geld met 

honing. Het geld dat ik hiermee 

verdien, investeer ik in de teelt van 

pinda’s. Ook heb ik nu geld om te 

investeren in scholing voor onze 

kinderen, gezondheidszorg en 

andere belangrijke zaken. Ik ben 

dankbaar voor alle trainingen die ik 

heb gekregen.’ 

 

 

Corona-dilemma: als elke keuze mensenlevens kost  

Ruim voordat het corona-virus in Centraal-Afrika uitbrak, nam de regering van Tsjaad al maatregelen. Toch kon dat 

niet voorkomen dat het virus eind maart het land binnenkwam. Na de eerste besmettingen, greep de overheid di-

rect in. Het volledige personeel van het hotel waar de besmette persoon verbleef werd in quarantaine geplaatst. De 

grens werd gesloten en bijeenkomsten in groepen verboden. Desondanks stond liep het aantal besmettingen lang-

zaam op. Een grote uitbraak van het virus zal dramatisch zijn voor het land. De gezondheidszorg kan een grote toe-

stroom van patiënten simpelweg niet aan. Tegelijkertijd heeft een lockdown ook desastreuze gevolgen. De avond-

klok die de regering instelde maakt het voor veel mensen al lastig om op tijd op het werk te zijn. Veel mensen wer-

ken vandaag voor hun eten van vanavond. Een dag niet werken, is dus een dag niet eten.  Jonge ondernemers zien 

hun omzet al dalen, maar op creatieve manieren bieden ze de uitdagingen het hoofd. 

Wij zijn dankbaar voor de trouwe steun van Burgland Bouw in de 
afgelopen jaren. Dankzij u konden we deze mooie resultaten bereiken. 

Namens alle boeren hartelijk bedankt!  


