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Ad. 1). Organisation:
Utamaduni Kulturforening

Ad. 2). Projekttitel:
Ngorongoro Majsmølleforening (NMA) Institutionsudvikling

Ad. 3). Land:
Tanzania

Ad. 4). Projektperiode:
1/12 - 98 til 31/12-99

Ad. 5). 
Ifølge "Ansøgningsskema til udviklingsprojekt":
Formålet for organisationsudviklingen er at forbedre NMA medlemsforenings evne til at drive vedvarende og bæredygtig majsmølle virksomhed.
På kort sigt kan dette måles på antal arbejdsdage pr. år hvor møllerne er effektivt i drift.
Den anslåede livstid for en ny motor er 15 år og 7-8 år for en ny mølle. Derfor er kriteriet for langtids-succes hvor mange af de tildelte motorer og møller har indtjent sig selv til nyinvestering og bliver anskaffet efter 16 år, betalt af henlæggelserne til nyinvestering.
Projektets sekundære formål er at udvikle de deltagende foreningers kapacitet til at imødekommet kollektive behovsformål. 
Dette formål er sværere at måle, dels fordi  de kollektive behov er vanskelige at fastsætte på forhånd, dels fordi andre faktorer udenfor projektets rammer kan påvirke foreningernes fremtidige kapacitetsudvidelse. Et relevant succes kriterium vil være i hvor vidt omfang overskuddet fra møllevirksomheden bliver kanaliseret ind i andre aktiviteter, der tjener lokal samfundets interesser.

Faktisk ved projektafslutning:
NMA som institution har gjort stor brug af den træning som projektet har gennemført, ved udvikling og indførelse af et kvartal rapporteringssystem. Dette system indebærer at alle majsmøller bliver tilset  af  NMA foreningens  regnskabsansvarlig og tekniskansvarlige personer.
Efter indførelse af dette rapportering -og serviceringssystem i juni/juli har 10 majsmøller ud af 11 været i kontinuerlig drift siden August 99. Mølle nr. 11 kom i gang i december 1999.
I tilfælde af, at  en mølle er ude af drift, udarbejdes der nu en plan for istandsættelse. 
På den korte tid der er gået siden regnskabs -og bogholderikurset samt det tekniske kursus i vedligeholde af møller har fundet sted, har det været svært at få et fuldstændig  billede af hvordan økonomien vil udvikle sig.
På den afsluttende rundtur i november var alle møller i gang med undtagelse af LADO's mølle ude i Egoseru Sambu (nr 11). Den eneste NGO som kunne dokumentere afsatte midler til afskrivning var SADA i Malambo der bestyrer to majsmøller.
Den umiddelbare succes med dette års projekt er at møllerne generelt er velkørende ude i hver enkelt projekt til gavn for lokalbefolkningen, der har fået adgang til en møllefacilitet.
NMA som institution har være dygtige til at koordinere og implementere kurserne, men det er tvivlsomt om NMA som institution har forbedret sin evne til at koordinere det videre opfølgningsforløb som det samlede regnskabs -og teknisk servicesystem. Denne usikkerhed ses ved at kun SADA har betalt sit medlemsgebyr til NMA. De resterende 3 NGO medlemsforeninger oplyser at de har pengene, men flere gange har udskudt at få betalt sit bidrag til NMA og dermed adgang til det fælles servicesystem.
Det har været svært at få et samlet overblik over opfølgningen af den vedtagne 15% pulje (af omsætningen) afsat til lokale udviklingsformål. Igen kan SADA dokumentere afsættelse og brugen af disse midler til lokale udviklingsaktivitet, hvorimod de resterende 3 NGO'er oplyser at de har udlånt disse midler til personer i lokalsamfundet som har haft behov for hjælp, men det er ikke bogført i  NGO'ens hoved-kassebog.
To af NGO'erne førte overhoved ikke hoved-kassebog ved det afsluttende besøg i november måned. Grunden til dette kunne være at hvad der ikke er skrevet kan NGO'en ikke svare på. 
Det har vist sig at NGO'erne  under NMA har haft svært ved at løfte sig op på et fagligt og administrativt niveau hvor NGO'en har indsigt i hvordan sine mølleprojekter udvikler sig. Klare aftaler er indgåede på NGO-forvaltningskurset. 
Ude i hvert enkelt projekt føres der daglig kassebog og der kvitteres for alle personer der får malet majs. De regnskabsansvarlige fra hver NGO kommer kun og tager pengene og hos to af NGO'erne føres der overhoved ikke kassebog. Hos en tredje var der ved det afsluttende projektbesøg ført kassebog, men den manglede at blive opdateret. Hos SADA NGO'en var kassebogen ført i henhold til aftale.

Ad. 6). Resultater
Projekt "output" udgør 2 kategorier, nemlig materiel og træning.

Materiel.
1). Et sæt redskaber til de mobile Chef-mekanikere, der vil føre regelmæssig tilsyn med drift, vedligeholdelse og reparation af møllerne, samt ekstra værktøj til den enkelte mølle.
Værktøjet som er indkøbt i Danmark under et besøg fra  et  NMA bestyrelsesmedlem i februar forventes installeret  i  NMA's nye hovedværksted i Malambo. SADA NGO'en hvor værkstedet har til huse har af egne midler finansieret den 50 kvadratmeter store  bygning.
2). Et komplet sæt reservedele til Listermotor og møller.
Da  NMA's Lister motorer har forskellig størrelser har NMA valg at fortsætte indkøb af reservedele  i Arusha.
3). Bygning af to møllehuse.
Der er blevet bygget 3 møllehuse i projektperioden og installeret 4 møller.
4). Renovering og forsendelse af et køretøj til det mobile tekniske værksted.
Et renoveret køretøj (landrover 109) blev afsendt og taget i brug af NMA's koordinator i begyndelsen af 1999. Køretøjet har været en stor hjælp i forbindelse med gennemførelsen af dette projekt. 
5). Fremstilling/indkøb af regnskabs -og kontorhold til NMA.
For at billiggøre transport udgiften har SADA NGO'en i Malambo, som forestår opfølgningen på alle møllerne modtaget en renoveret Honda 250 cc. I det fredede område NCA bruges L/D da to hjulede køretøjer ikke gives tilladelse køre  i dette område.

Træning.
a). I forbindelse med anvendelse af materiel:
1). Køreundervisning til mekanikerne (2pers).
Den nuværende NMA Chef  mekaniker har fået kørekort til både bil og motorcykle, samt et kursus i engelskundervisning.
2). Kursus for møllefunktionærer i drift og vedligeholdelse (17 pers.).
14 personer modtog undervisning i drift og vedligeholdelse af majsmøllerne. 
Dette kursus blev afholdt i Malambo. En rapport er vedlagt.
Se bilag nr. 1. 

b). I forbindelse med økonomistyring og organisationsudvikling.
1). Rekognoscering  og identifikation af de detaljerede træningsbehov i forbindelse med kursus planlægning (9 pers.).
Rekognosceringen og  identifikationsturen blev i første omgang udsat pga. mangel på en officiel registrering af NMA. Turen foregik derfor i februar 99 med deltagelse af udvalgte personer med undtagelse  af Martin Sanin´go fra PINGO's som udeblev. Se bilag nr. 2 "Training Needs Assesment" til denne rapport.
2). Kursus i organisationsudvikling, ledelse og samarbejde for NGO'er (18 pers.)
Dette kursus blev gennemført på Bujora Course Centre i Magu distrikt. 16 ledende personer fra NMA deltog og 2 personer fra United Mills Group (UMG9 Usukumani. Kurset blev gennemført som planlagt. Rapport fra dette kursus er vedhæftet som bilag nr. 3. 
3) Kursus i regnskabsføring og bogholderi (18 pers).
17 personer deltog i dette kursus som blev afholdt i Loliondo under ledelse af J.Nguma fra FAIDA i Arusha. For yderlig information se rapporten "Report on accounting workshop for fee collectors and NGO treasurers of NGO´s affiliated to NMA" Bilag  nr. 4.
4). Opfølgning på regnskabskursus (4 pers).
Opfølgningen på regnskabskurset blev gennemført som planlagt. De 11 majsmøller blev besøgt og der blev foretaget en revision af hver de 4 NGO hovedcentre og deres regnskab (hoved -kassebog). Rapporten "Ngorongoro Mills Association" Consultancy report on financial management and accountancy system, er vedhæftet som bilag nr. 5.
5). Kursus i økonomistyring og regnskabsføring for 20 kvinder (finansieret af Lolwe Fonden).
Kursus for 20 kvinder i økonomistyring og regnskabsføring er ikke gennemført idet vores samarbejdspartner fra MAPADA  NGO'en ikke har identificeret disse kvinder.


Ifølge ansøgning	Faktisk 
Ad. 7). Samlede projektomkostninger
Kr. 385.753	Kr. 298.573,67

Ad. 8).  Danidas bidrag til projektet
Kr. 267.753	Kr. 227.573,67

Ad. 9). Andre finansieringskilder
Lions Horsens       Kr.  11.000	Kr.  11.000
MS Lokalgr. Fond Kr.  10.000	Kr.  10.000
Lolwe Fonden       Kr.  47.000	Returneret til Fonden 
Renoveringsbevil. Kr.  50.000	Kr.  50.000

Ad. 10). Indkøb i Danmark
Kr. 25.000	Kr. 25.000



Ad. 11). Målgruppe og køn
Den endelige målgruppe omfatter alle forbrugere af majsmel i Ngorongoro.
Den umiddelbare målgruppe består for 100%  vedkommende af  kvinder.
Projektets direkte fordele kan måles ved besparelse i tid  og forøget sikkerhed under vandring til majsmøllerne  og færre ødelagte rygge forårsaget  af den traditionelle hånd-grutning af majsen.
Andre fremadrettede fordele bliver mere tid til indkomstskabende aktiviteter , som f.eks. bearbejdning af huder og skind, forarbejdning af mælkeprodukter, indsamling af medicinske urter.
Fra et socialt perspektiv kan det nævnes  at køerne foran majsmøllerne har antaget samme vigtige status for informationsudvikling som landsby brønden i andre dele af verden. Oplandet for majsmøllernes kundekreds er samtidigt langt større  end for brøndens klientel.
Den formidlende målgruppe er NGO´ernes ledere og i NMA´s tilfælde er mænd i stærkt overtal.
Imidlertid vil dette projekt bruge erfaringerne fra andetsteds fra Tanzania hvor kvinderne ofte fungerer bedre i rollen som regnskabsfører. De anførte grunde hertil er prosaiske:- mindre geografisk mobilitet og færre alternative indtjeningsmuligheder gør kvinderne mere nøjsomme og målbevidste.
Projektet vil derfor gøre sig særlige anstrengelser for at identificere kvinder som ønsker og evner at modtage uddannelse i økonomistyring og regnskabsføring.
Et kvindespecifikt kursus i økonomistyring og regnskabsføring vil blive udført sideløbende, finansieret af Lolwe fonden.
 Udover at kvinderne har vist stor tilfredshed med at kunne få malet deres majs i lokalområdet, og derved få til  andre gøremål, har det også vist sig at i de områder hvor møllerne er installeret kan kvinder nu med ro også sende deres større børn til møllen. 
For de fleste kvinder er det en lettelse at kunne få sin majs malet i sit lokalområdet. 5 ud af de 11 NMA møller i Ngorongoro bestyres af kvindergrupper med den lokale NGO som øverste ansvarlige institution.
Ved flere af møllerne er der opstået en naturlig handel med majskorn. Flere familier betaler med majs for maling af deres korn. Dette har give mulighed for at opsamle majs til dårlige tider.
I de lokaliteter hvor møllerne er installeret er der naturligt opstået et center for  udveksling. En mølle startes kun når et vist antal personer er samlet, dette for at billiggøre driften. Det kan variere fra mellem 5 til 10 kunder.
Ud af de i alt 17 personer der deltog i  regnskabs -og bogføringskurset i Loliondo var kun 2 kvinder.  Dette skyldes i første omgang at piger hos masaierne ikke kommer i grundskole på niveau med drengen. En pige rejser hjemmefra når hun skal giftes og der er brug for hende i husholdningen indtil da.
Men for eftersyn af den daglige økonomi i et mølleprojekt bruger kvinderne det at læse på farverne på sedlerne og størrelsen på mønter. X antal er lig med så mange shilling. Kvinderne vil altid vælge en efter pålidelighed når gruppen vælger en til at varetage pengesager.
Dette kursus er ikke igangsat pga. identificeringen ikke er afsluttet. MAPADA NGO´en i Malambo står for identificeringen af disse kvinder/grupper.

Ad. 12). Miljø

Det forventes ikke at projektet får nogen negativ indvirkning på miljøet.
Projektet har ikke haft negativ indvirkning på miljøet.


Ad. 13). Projektgennemførelse 

 General  har projektgennemførelsen har været positiv. Enkelte NGO ledere har vist stor interesse for projektet og derved også trukket en stor del af arbejdet.
Fra at føre regnskab efter forgodtbefindende og til det nuværende udviklede regnskabssystem som er accepteret ud ved hver enkelt mølle er meget positivt. Det samme gør sig gældende med hensyn til daglig servicering og vedligeholdelse af hver enkelt majsmølle.
Der har været en stor interessen for undervisningen  hos de involverede personer ude i hver af de 11møllevirksomhed. Og med de få aktive NGO ledere er det lykkedes at gennemføre projektet efter planen.
Målet med projektet er langt fra nået og dette skyldtes til dels at nogle af de ansvarlige ledere ikke har prioriteret opfølgningsarbejdet i sine grupper tilstrækkeligt. Som Fedde Renkema skriver i sin rapport (bilag 5.) er der tvivl om det det overhoved er vigtigt for NGO'erne at få styr på regnskaberne, da det så vil gøre det svært at fiske penge ud af projekterne.

Ad. 14). Bæredygtighed

Med den nuværende NGO- medlemsbidrag  til NMA (10 % af netto overskuddet fra mølledrift) skal NMA´s planlagte serviceordning betjene 15 møller for at dække udgifterne. Pt er der kun 5 møller under NMA´s aftaleordning. Ved udgangen af 1998 kan der højst forventes  at være 10 møller tilknyttet fra de nuværende medlemmer. Det er derimod sandsynligt at NMA vil være i stand til at få en betjeningsaftale som omfatter mindst 5 møller udenfor den nuværende medlemskreds, dvs. private møller.
Konklusionen er derfor at under de nuværende og forudseelige omstændigheder er etableringen af en kollektive serviceordning under NMA som beskrevet i projekt skitsen både fordelagtigt, bæredygtig og rentabel.

 På forvaltningskurset hvor alle NMA lederne deltog blev det vedtaget at hver enkelt mølle skulle betale et fast bidrag til NMA´s serviceordning. Dette bidrag udmåles efter en møllens kapacitet. Udover dette blev det også vedtaget at hver af de 4 NGO´er skal betale et årligt medlemsbidrag på Shs. 50.000.
Ordningen er ved at fungeret og der har været foretaget 2 selvstændige kvartalsbesøg af NMA´s regnskabsrådgiver og mekaniker siden september 99. 
Serviceordningen  kan finansiere  både transport og dagpenge til de ansvarlig valgte personer, men indtil nu har kun 1 af de 4 NMA NGO´er betalt  mølleafgift og medlemsbidrag. Fremtidens kvartalsservice er meget afhængig af om NGO´erne får betalt deres bidrag. Aftaler m.v. fra NMA forvaltningskursus kan læses i, Bilag nr. 3.
Svagheden ved NMA er de ansvarlige leder, som har været tunge at trækkes med og som gang på gang har svigtet egne indgåede aftaler og vedtægterne som NMA er opbygget omkring.
De fleste af de enkelte mølleprojekter vil kunne fortsætte på egen hånd dersom deres NGO ledere skulle glemme dem i jagten på nye donorer. Derfor betyder NMA´s fald ikke at møller sættes ud af drift og det må siges at være positivt.


Yderlig tilskud fra Danida

 Efter endnu en opfølgning på projekterne  (juli 2000) vil Utamaduni Kulturforening afgøre om der skal søges projektmidler til anden fase et pilot projekt "Kornlager-forvaltning" DDK 300.000,-

Ad. 15). Hvad har man lært

 I første omgang har vi lært at vi skal blive bedre til at sikre os, at NGO´erne i Ngorongoro virkelig ønsker det projekt som de under den lange forberedelsesperiode  har ytret. Det har vist sig at NGO´erne har haft svært ved at samarbejde og kommunikere med hinanden om indgåede aftaler.

Kurserne som er blevet afholdt for NGO lederne og personalet ude i de enkelte møller har været gode, men efterfølgende kurser har været ønsket af NMA´s regnskabsansvarlige person og projekterne.




Ad. 16). Dokumentation

1.
Ngorongoro Mills Association
Assessment of the pilot phase of the  institutional Building
1997 by Tomasz Potkanski

2.
Ngorongoro Mills Association
Institutional Development for Food Security in the Ngorongoro District of Tanzania
1997 by Michael V. Loft

Bilag til denne afsluttende rapport:Bilag 1.
Terms of reference
For Reconnaissance and Identification Mission
To Ngorongoro Mills Association
Training Needs Assessment
Utamaduni Cultural Association
1999 by, Martin Loft

Bilag 2.
Training Needs Assessment
Report on the proceedings and results
Of the training needs assessment

1999 by:
FAIDA BDS CO. Ltd.
Mr. J. Nguma

 Bilag 3.
Report from the Mid-term Assessment of the "NMA Institutional Building" Project
Including the NMA Management Workshop
1999 by:
Tomasz Potkanski
Knud Erik Asak

Bilag 4. 
Ngorongoro Mills Association
Lister Training Report At Malambo, Tanzania
June 1999 by:
N. Nyoni, Tanganiyka Eng.

Bilag 5.
Ngorongoro Mills Association
Consultancy Report on Financial Management and Accounting System
Sep. 1999 By: Fedde Renkema.

