
 
 
Projectvoorstel 
 
Opzetten van een zeepfabriekje in Kenia 
 
Stichting Melania 
 
Locatie:   Kisumu, Kenia 

Doelgroep: 16 vrouwen van 17-45 jaar en hun familieleden 

Project periode:   1 jaar 

Gevraagde bedrag:  EUR 2.520 

 
Achtergrond 

De Jiwo Dongruok Self-Help Group (JDSHG) heeft 16 leden in de leeftijd van 17 tot 

45 jaar en is in 2017 opgericht. De vrouwen wonen in een sloppenwijk in Kisumu, 

een grote stad aan het Victoriameer in het westen van Kenia. In de sloppenwijk is 

weinig werkgelegenheid. Vooral voor niet opgeleide vrouwen, zoals de vrouwen in 

deze groep, is het moeilijk om werk te vinden. Soms kunnen ze tegen betaling een 

paar dagen wat werk verrichten, tegen een betaling van circa EUR 1,70 per dag. 

 

Van de vrouwen wordt verwacht dat zij zorgdragen voor het huishouden en de 

kinderen. Dit maakt het zoeken naar formele en stabiele werkgelegenheid lastig. Als 

zij door een tekort aan inkomen de zorg niet goed kunnen uitvoeren wordt er op hen 

neergekeken door hun mannen en de gemeenschap. Huiselijk geweld is geen 

uitzondering. 

 

Vrouwen hebben een lage status in deze gemeenschap en zijn vaak economisch 

afhankelijk van hun man (als die er al is). De zelfhelpgroep is opgericht om daar 

verandering in te brengen. 

 

  



Projectomschrijving 
De groep vrouwen heeft een training gehad van de Amerikaanse 

ontwikkelingsorganisatie USAID op het gebied van het maken van zeep. Ze willen nu 

graag het geleerde in de praktijk brengen en een inkomen genereren met het maken 

en verkopen van zeep.  

 

Op de lokale markt is veel vraag naar betaalbare zeep. Momenteel moeten mensen 

uit de wijk vaak ver lopen om goedkope zeep te vinden. De vraag naar zeep was al 

groot, en is met de Covid pandemie nog groter geworden. Daarnaast heeft USAID 

de groep ook in contact gebracht met grotere partijen die zeep willen afnemen, zoals 

ziekenhuizen, hotels, scholen, gemeenten, gevangenissen, etc., zowel binnen als 

buiten de sloppenwijk. 

 

Om een voldoende hoeveelheid zeep te kunnen maken zijn eenvoudige machines 

nodig. Ze willen graag een machine om de ingrediënten te mengen aanschaffen, en 

een machine om de zeep te vormen. Beide zijn handmatig te bedienen. Handmatige 

apparaten zijn voordeliger in aanschaf, makkelijker te onderhouden, en zo is de 

vrouwengroep niet afhankelijk van het onbetrouwbare elektriciteitsnetwerk (en hoeft 

ook niet te betalen voor stroom). Ze willen zowel stukken zeep als vloeibare zeep 

gaan produceren. 

 

Voor onderhoud en reparatie van de machines wordt een onderhoudsfonds 

opgericht. In het budget wordt daarvoor een eerste bijdrage gevraagd. De vrouwen 

zullen dit fonds aanvullen door steeds 10% van de inkomsten in het fonds te storten. 

 

In het projectvoorstel wordt ook financiering gevraagd voor een training in 

bedrijfskunde en marketing. Deze zal verzorgd worden door de National Industrial 

Training Authority (NITA).  

 

JDSHG heeft de beschikking over een gebouw dat door een van de leden voor vijf 

jaar ter beschikking is gesteld. Er is daarvoor een contract getekend. De 

vrouwengroep zal op eigen kosten het gebouw opknappen.  

 

  



Resultaten 
De vrouwen zullen dankzij de verkoop van zeep in staat zijn om zichzelf en hun 

gezinnen te onderhouden. Het gaat hierbij om een totaal van 48 personen. Naast 

inkomen draagt het project ook bij aan de vergroting van eigenwaarde en 

onafhankelijkheid van de vrouwen. 

 

Daarnaast profiteert ook de gemeenschap van de productie van deze betaalbare 

zeep in de wijk. Zij maken minder kosten en hoeven minder ver te reizen. 

 

 

Begroting 
 
Item Bedrag (KES) Bedrag (EUR) 
Ingrediënten voor zeep 50.000 390 

Machine om ingrediënten te mengen 70.000 550 

Machine om zeep te vormen  80.000 630 

Trainingskosten 30.000 240 

Renovatie bedrijfsgebouw 62.000 480 

Fonds voor onderhoud 50.000 390 

Administratieve kosten 5.000 40 

Totaalbedrag  2.720 
   

Eigen bijdrage(renovatie bedrijfsgebouw)  480 

Totaal min eigen bijdrage  2.240 
   

Administratieve bijdrage Melania (12,5%)  280 

Gevraagde bijdrage  2.520 
 
 
 
 
 


