Het Biopal Systeem
1. Doelstelling:
Creëren van werkgelegenheid in kleinere dorpsgemeenschappen en zo de levensstandaard te verhogen, vooral deze van vrouwen. Het is de basis van een sociale onderneming en het realiseren van
SDG’s. (Sustainable Development Goals)
2. Hoe:
Een kleinschalige Kippenindustrie op te bouwen via het creëren van ééndagskuikens,. Hierbij wordt voornamelijk aan de vrouwen, de kans geboden, een eigen
kippenstal te runnen en zo een onafhankelijk
inkomen te genereren.
2.1 Op een centrale plaats worden legkippen
en hanen gehouden. De hanen en de kippen
vormen groepen. Hierdoor zijn de eieren bevrucht en dus uitbreidbaar. De verhouding ligt
ongeveer bij 1 haan op 6 legkippen..

2.2 De bevruchte eieren worden dan in
een broedkast uitgebroed.Na 21 dagen,
komen er kuikens tevoorschijn. Deze ontvangen alle nodige zorgen, om een
lang leven te garanderen. (Vaccinatie, de juiste voeding enz.). Om vroege
sterfte van de kuikens te vermijden, worden ze de eerste 14 dagen bij Biopal
bijgehouden. Nu zijn ze sterk genoeg om aan de kippenstal-houders geleverd te worden.

3. Wie kan deelnemen ?:
Alvorens de houder van een kippenstal te worden, dient de kandidaat(e) een scholing
te volgen bij Biopal. Deze scholing duurt een week en geeft een eerste indruk,
wie voor een kippenstal geschikt is. De criteria zijn onder ander de volgende :
De cursus met succes gevolgd hebben.
De familie van de kandidate moet positief
staan ten opzichte van de
zelfstandigheid van de kandidate en
bereid zijn, ook aan het gebeuren
mede te werken.

De kandidate mag in het dorp niet gekend staan als slechte betaler, gezien de
kuikens met een microkrediet worden gefinancierd.
Er moet een stuk land ter beschikking zijn, waarop de stal kan worden gebouwd.
Ofwel eigendom van de vrouw, de familie of ter beschikking gesteld door de
dorpsgemeenschap. De stal zelf, blijft eigendom van Biopal en kan bij
verwaarlozing, slechte behandeling of bedrog aan een andere uitbaatster
worden toegewezen.

4. Verplichtingen van de kippenhoudsters
Gezien de bouw van de stallen door Biopal en andere sponsoren wordt betaald, zijn
er toch enkele verplichtingen. Dit laat begeleiding en kontrole toe, temeer dat
het inkomen van de stalhouders wordt gegarandeerd.
De kuikens moeten van Biopal worden afgenomen. Deze zijn van een ras dat
speciaal is gekweekt om tegen de warmte te kunnen en zijn geen zuivere
snelgroeiende kippen. Ze zijn beter bestand tegen ziektes en zijn gevaccineerd
alvorens te worden afgeleverd.
De stallen worden wekelijks bezocht door onze veterinair om een goede verzorging te
garanderen en het vaccinatieplan te volgen.
Het kippenvoer wordt tegen een verlaagd tarief uitsluitend door Biopal geleverd. Dit
garandeert dat er geen onbekend en ongezond of gevaarlijk materiaal als
voeding wordt gebruikt (bv: katoen perskoek)
Biopal heeft voorkooprecht aan de gangbare marktprijs van een stel volwassen
kippen uit de stallen, om zijn stock aan moederdieren op een jong en gezond
niveau te houden.

5. Verplichting van Biopal
Biopal levert kuikens van 14 dagen oud en
gevaccineerd.
Biopal vervangt gratis de kuikens welke
het gebeuren niet overleven.
Biopal levert het kippenvoer.
De prijzen zijn van dien aard dat de boeren een gegarandeerd inkomen kunnen
genereren.
Biopal begeleid de boeren zowel op technisch alsook op financieel vlak.

6. Het financieel aspect
De stallen worden gefinancierd door Biopal en diens
ontwikkelingshulp. Ook lokale bedrijven dragen hun steentje bij.

sponsoren en door

De kuikens en het kippenvoer worden betaald met microkrediet van Camide en Biopal
(organisatie die microkredieten verstrekt). Dit krediet wordt na elke sessie terugbetaald
en terug opgenomen voor de volgende sessie. Het financieel verschil is de winst van de
boerin. Een sessie begint met de levering van de kuikens en eindigt met de verkoop van
de volwassen kippen. Een sessie duurt ongeveer 3 maand. Het kan dus 4 maal per jaar
worden uitgevoerd. Bij elke sessie worden er 150 a 200 kippen geproduceerd.

7. Het microcrediet - systeem
Via het Biopal en Camide microfinancieringsnetwerk hebben 70.000 leden nu
toegang tot spaar- en kredietdiensten via 120 dorpsbanken, die volledig zelf
worden beheerd. Het kapitaal wordt voorzien door plaatselijke en migrerende
dorpsbewoners.
Dit microkredietsysteem is niet onder beheer van een bank. Het is georganiseerd in
en door de dorpen in de regio Kayes en het oosten van Senegal en steunt op
het principe van Solidariteitsgroepen. Een methodologie gebaseerd op 15 jaar
ervaring voor de integratie van vrouwen:
Lidmaatschap staat alleen open voor werkende vrouwen.
Netwerkvorming op een gemeentelijke geografische basis; samenwerking met
gemeentelijke autoriteiten en
overheidsinstellingen
Om een hoog uitvalpercentage te
vermijden, worden
solidariteitsgroepen geïnstalleerd
die meer zijn dan een eenvoudige
doorgeefluik voor herfinanciering.
Landbouw is de beste gelegenheid om
de vrouwen de waarde van de
solidariteitsgroep te laten zien,
zowel wat betreft het organiseren
van het ploegen als wat betreft de financiering van de productiemiddelen.
Er worden door de belanghebbenden zelf modellen ontwikkeld voor nieuwe
economische sectoren, waaronder pluimvee- en ajuinteelt.

7.1 In de praktijk
De werkende vrouwen betalen elke maand een klein bedrag (50 CFA= 8 eurocent ) in
een dorpskas. Dit geld is een persoonlijke spaarpot voor de vrouw en blijft haar
eigendom. Het vormt een deel van het werkingskapitaal van de dorpskas. Deze
dorpskas wordt beheerd door 3 vrouwen. Één heeft de kas, een tweede heeft
sleutel nummer één en een derde heeft sleutel nummer twee. Het algemeen
beheer gebeurt door het dorp zelf
dat eveneens over het verlenen van
kredieten beslist.

De kas wordt eveneens gesponsord door Malinezen in het buitenland , door inkomsten uit intresten en door steun uit ontwikkelingshulp.
Wenst een vrouw een krediet ( bv: voor de aankoop van kuikens ), dan beslist het
betreffende dorp over dit credit voor de inwoner uit ditzelfde dorp. Iedereen kent
iedereen en het dorp wordt hierdoor medeverantwoordelijk voor de goede afloop
van het project en de terugbetaling van krediet en intrest. De kredietnemer is
sociaal aan het dorp gebonden. Hierdoor is een terugbetaling verzekerd. Microkrediet instellingen die geen binding hebben met de dorpsgemeenschap hebben
doorgaans te maken met een groot kapitaalverlies door niet terugbetaling van
het uitgeleend geld en gaan dikwijls failliet.
Is een sessie van kuikens groot brengen teneinde en zijn de kippen verkocht, dan
betaald de vrouw haar krediet met intrest
terug. Ze betaalt dan eveneens een kleine
som van haar winst in de dorpskas als
spaarpot voor haarzelf en als versterking
van het kapitaal van de dorpskas. Dit geld
blijft haar eigendom en wordt gebruikt als
basis voor andere kredieten.

Verdeling van de dorpskassen in Mali

8. Voorbeeld van afrekening van een kippestal met 100 kippen
( klant Assa 2020 )

COMPTE D'EXPLOITATION
Produits
Vente de poulets
Total

Montant

Charges Directes
Poussins
Aliments
Produits Vétérinaires
Autres Achats
Total

Montant

342.000 CFA
342.000 CFA

73.500 CFA
115.125 CFA
23.000 CFA
1.000 CFA
212.625 CFA

Excédent d'exploitation
Allocation de l'Excédent d'exploitation
Rémunération du Fond de roulement de
Benso
Rémunération du Travail de la Gérante
Réserve pour Remplacement du Capital
Bénéfice à distribuer
Total
Total pour Gérante (Travail+Bénéfice)

129.375 CFA
Montant
18.665 CFA
15.750 CFA
15.000 CFA
79.960 CFA
129.375 CFA

95.710 CFA

