Jak si vedli farmáři, kteří byli podpořeni v minulosti?
Maendeleo zahájilo realizaci programu Zemědělské mikropůjčky v roce 2011. Tehdy bylo podpořeno šest
rolníků. Farmáři, kteří v rámci činnosti Maendelea obdrží půjčku na pěstování rýže, ji splácí ve dvou
splátkách po první a po druhé sklizni. Mezi získáním půjčky a jejím splacením tak uběhnou téměř dva
roky. Pro zmiňovanou první šestici zemědělců tak projekt skončil právě v letošním roce. Jak si vedli?
Odpověď
pověď zní: někteří skvěle, jiní hůře. Pět ze šesti farmářů bez problémů půjčku splatilo, šestý stále třetinu
splátek nezaplatil, ale zbývající členové skupiny za něj dluh dle pravidla o křížovém ručení zaplatili. Vůči
Maendeleu je skupina oddlužená.
Cílem Maendelea však není jen poskytovat půjčky a zajišťovat jejich splácení,
cení, cílem je především trvalý
nárůst životní úrovně těch, kteří je obdrželi a splatili. Jaký efekt tedy půjčka měla na životy jednotlivých
farmářů?

Edgar (na fotografii výše) byl v roce 2011 bezzemek. Nyní, po zaplacení druhé a poslední splátky
splátky, vlastní
jeden akr vysoce kvalitního pole. V zemědělství teď vidí svou budoucnost. Edgar bude mikropůjčkou
podpořen i v roce 2013: dostal možnost sestavit vlastní osmičlennou skupinu farmářů, které předá své
zkušenosti, jež díky zapojení do programu Maendelea v minulých dvou letech získal.

Terezia zvýšila výnosy ze svého políčka natolik, že si po zaplacení půjčky mohla dovolit vybetonovat
podlahu v jedné z místností svého domu. Takový „luxus“ si v oblasti může dovolit jen opravdu málokdo.

Když byl Maiko v roce 2011 zařazen do programu Zemědělské mikropůjčky, měl rozestavěné základy
nového domu. Postavit dům je v Tanzanii relativně levná záležitost, nejdražší je jeho zastřešení. Střecha už
je hotová, kdyby však půjčku nedostal, určitě by podle jeho vlastních slov ještě dokončená nebyla.

Juma si před dvěma lety dělal velké starosti, zdali bude schopný zaplatit školné pro děti, které dorůstaly do
středoškolského věku. Teď říká, že mikropůjčka, kterou získal prostřednictvím Maendelea, mu umožnila
vloni i letos sklidit takovou úrodu, že rodinnou situaci zvládá. Juma byl letos vyhlášen ostatními členy
„farmářem roku“ a podobně jako Edgar dostal i on šanci sestavit další svépomocnou skupinu, jež se nyní
uchází o bezúročnou půjčku.

Zbylí dva farmáři ze skupiny (Miadi a Obedi) si z dlouhodobé perspektivy nepolepšili. Oba dva část peněz
z půjčky nepoužili tak, jak bylo dohodnuto, Miadi měl navíc zdravotní potíže.
Čtyři z šesti rolníků si však polepšili velmi výrazně a celá šestice program Maendelea hodnotí velmi
pozitivně. Oproti roku 2011 mají farmáři, kteří budou podpořeni letos, mnohem lepší podmínky: rozšířili
jsme počet seminářů, přidali teambuildingové akce, posílili dohled nad programem, zajistili tréninkové pole
exkluzivně pro členy svépomocných skupin, zavedli jsme pravidlo 15 % a motivační systém (vedoucí
nejlepší skupiny dostane jako dar mladého býčka). Výsledky první šestice farmářů a přijatá opatření nás
vedou k očekávání, že další zemědělci si povedou minimálně stejně dobře jako ti, které jsme podpořili před
dvěma lety.

