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Ter kennismaking 

NGO Kawa Training Center (KTC) 
KTC gevestigd op Zanzibar, Tanzania, is een opleidingsinstituut dat zich specialiseert in toeristische 

opleidingen. KTC is in 2009 opgericht door een aantal Zanzibari en Nederlandse specialisten in 

toerisme en onderwijs, die een brug wilden slaan tussen de torenhoge werkloosheid op het eiland, 

vooral onder jongeren, en de vraag naar goed opgeleid personeel vanuit de toeristenindustrie. 

In slechts enkele jaren heeft KTC zich ontwikkeld tot een alom bekend en gerespecteerd instituut 

waar gedegen opleidingen gegeven worden waarmee afgestudeerden onmiddellijk aan het werk 

kunnen.  De school is erkend en volledig gecertificeerd door de Tanzaniaanse Vocational Training 

Authority. 

KTC speelt een belangrijke rol in het terugdringen van werkloosheid en armoede op Zanzibar en helpt 

de toeristenindustrie bij het vinden van geschikt plaatselijk personeel. KTC is ook nauw betrokken bij 

het ontwikkelen van duurzaam toerisme en het bestrijden van de vervuiling. 

 

Meer informatie vindt u op: www.kawatrainingcenter.com   

 

Stichting Panda Juu  
De stichting Panda Juu is op 6 juli 2012 opgericht. Panda Juu is Swahili voor “klim omhoog”, door de 
Belastingdienst per 1 januari 2013 als ANBI-instelling aangemerkt en ondersteunt KTC vanuit 
Nederland op o.a. de volgende manieren: 

• fondsenwerving voor specifieke projecten 
• fondsenwerving voor tegemoetkoming in de opleidingskosten van studenten 
• werven en begeleiden van vrijwilligers die op Zanzibar gaan lesgeven of anderszins meehelpen 
• meedenken over het beleid 
• meeschrijven aan curricula 
• meehelpen bij de ontwikkeling van lesmateriaal 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Geld geworven voor Kawa Training Center komt dus uitsluitend 
ten goede aan Kawa Training Center.  
 
Aanvullende informatie: www.pandajuu.nl   

  

 

  

http://www.kawatrainingcenter.com/
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Achtergrond & situatie 
KTC is inmiddels gegroeid van 20 studenten in het eerste jaar naar 197 in 2020. 

Het lesaanbod heeft zich in de loop der jaren flink uitgebreid met als doel de lokale jeugd een breder 

perspectief te bieden om een baan in de toeristische sector te bemachtigen. 

Op Zanzibar ligt het niveau van (praktijk)onderwijs vrij laag en de drempel voor de lokale bevolking 

om verder te leren is hoog. Hierdoor ondervinden hoteliers en resortmanagers problemen bij het 

rekruteren van lokaal personeel en wijken ze vaak uit naar meer ervaren personeel van het vaste 

land van Tanzania, wat lokaal voor wrijving en onvrede zorgt. Deze werknemers sturen vaak zo veel 

mogelijk van hun salaris naar familie op het vaste land waardoor het ook de lokale economie niet ten 

goede komt.  

Hier wil KTC verandering in brengen en is in 2018, naast Engelse les, computervaardigheden en de 

Tourguide training, gestart met een Hospitality Course. Hierin werd tot en met afgelopen jaar een 

theoretisch pakket bij KTC aangeboden, gevolgd door een praktijkstage bij de lokale middenklasse 

hotels, resorts en restaurants. Aansluitend heeft een groot deel van de studenten een 

arbeidscontract aangeboden gekregen.   

Voor de Hospitality-studenten kwamen in 2020 alle geplande praktijkstages, i.v.m. Covid-19 en de 

hiermee samenhangende tijdelijke sluiting van vrijwel alle hotels, resorts & eetgelegenheden op het 

eiland, te vervallen. 

Het noodfonds van de TUI Care Foundation bood uitkomst om Café Blue / Kawa Kitchen een 

vliegende start te geven. Deze Social Enterprise zat al wel in de planning, maar niet op zo’n korte 

termijn en niet in dit tempo.  

Bij Café Blue zijn de Hospitality-studenten aan de slag gegaan om hun kennis in de praktijk om te 

zetten alsmede hun vaardigheden te oefenen. Per week werden er 6 dagen per week een 40-tal 

maaltijden bereid, in een bijzonder primitieve keuken, die vervolgens bij 40 stadsgidsen werden 

bezorgd die door het wegblijven van toeristen hun inkomsten compleet zagen vervallen.  

Nb. Op Zanzibar bestaat er geen enkel sociaal vangnet zoals wij het hier in Nederland kennen. 

Eind 2020 is er een eind gekomen aan de noodhulp voor Zanzibar vanuit TUI Care Foundation. Helaas 

is Café Blue op dit moment nog niet zover om op eigen benen te kunnen staan. Voor de periode 

2021-2023 is KTC op zoek naar fondsen, sponsoring en partners om het concept Café Blue verder uit 

te werken, in te vullen, te professionaliseren, uit te breiden en in te richten als volwaardige trainings-

keuken en t.z.t ook als afhaalrestaurant om hieruit inkomsten te genereren voor een zelfstandig 

bestaan.  

Aangezien 80% van de Tanzaniaanse inkomsten uit het toerisme komen, zijn de grenzen voor 

reizigers open, is er geen quarantaineplicht en stijgt het aantal bezoekers langzaam maar zeker. Met 

name in het hogere segment is er activiteit, waardoor er voor goed opgeleide mensen zeker banen in 

het verschiet liggen.  

Hierin ziet KTC dan ook de mogelijkheid het lesprogramma uit te breiden en de Hospitality 2 Course 

d.m.v Café Blue / Kawa Kitchen zo aan de nieuwe situatie aan te passen dat deze beter bij het 

“Nieuwe Nu” aansluit. Hiermee ontstaat beter passend praktijkonderwijs voor de lokale jeugd. 
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Het Plan 
In het Hospitality 2 programma wordt Café Blue / Kawa Kitchen als veilige tussenstap naar de 

werkvloer ingezet. Hier kunnen de studenten theorie in de praktijk omzetten en werkervaring 

opdoen alvorens KTC ze kan presenteren als geschikte lokale (stage)kandidaat voor een junior positie 

in het hogere segment hotels, resorts & restaurants. 

Hierdoor hebben ze meer oefening, kunnen zelfvertrouwen opbouwen, talenten en vaardigheden 

ontwikkelen en uitvinden welk bereik hen het meeste aanspreekt en biedt KTC ondernemers in de 

Hospitality sector een uitkomst om op een eenvoudige manier in contact met lokale, voldoende 

geschoolde vakkrachten te komen.  

Naast het praktijkprogramma is er aanvullend Engelse les, computervaardigheden, Customer Care & 

Career Development om hen zo goed mogelijk klaar te stomen. 

 

 Deze onderdelen zijn kostentechnisch reeds gedekt en daarom niet in deze aanvraag opgenomen. 

In het kort 
• 3 maanden praktijktraining per lichting   

• 3x per schooljaar, met aanvang van de eerste lichting in september / oktober 2021 

• minimaal 10 en maximaal 16 studenten per groep, bij minder aanmeldingen wordt de 

startdatum verplaatst 

• Leeftijd doelgroep 18-20 jaar 

 

Kosten 
Om het Hospitality 2 programma inclusief Café Blue / Kawa Kitchen te realiseren zijn er een aantal 

lopende zaken en dient de huidige locatie aangepast te worden met een ventilatie- & afzuigsysteem, 

kookgelegenheid en keukengerei. In de begroting (p. 11 & 12 ) samengevat als ‘Aanpassingen 

keuken’. 

De grootste post zit in de inkoop van ingrediënten om 40 weken per jaar 70 gerechten1 per dag 5 

dagen per week te bereiden om de theoretische vaardigheden in de praktijk om te zetten. Hierbij 

wordt met een budget van gemiddeld 2.000 Tsh per gerecht, omgerekend € 0,71, gewerkt.  

De begroting voor schooljaar 2021-22 & 2022-2023 samen komt uit op € 51.515. Hiermee zijn de 

kosten € 859 bij minimale deelname van 3 groepen à 10 studenten per jaar, € 537 per student bij 

 
1 Deze gerechten zijn bestemd voor studenten en docenten die een volledig dagprogramma draaien om er zeker van te zijn dat ze 

voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen en energie hebben om de lesstof optimaal op te kunnen nemen en het lesprogramma te kunnen 

draaien. De studenten besparen op hun voeding om voldoende busgeld te hebben & voor de docenten is het als blijk van waardering.      
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maximale bezetting van 16 studenten per groep en biedt het programma in 2 schooljaren tijd 60 - 96 

jongeren een flinke sprong om een beter bestaan op te kunnen bouwen.  

 

Hulpvraag 
Hierbij vragen wij uw ondersteuning, support, sponsoring, donatie of gift op de manier die u het 

beste past. Ondersteunt u liever per persoon, een hele lichting van 16 studenten, de 

overheadkosten, of het gehele project, alle hulp is welkom en wij zijn u zeer dankbaar.   

IBAN: NL45RABO 0176978461 t.a.v. Stichting Panda Juu o.v.v. Café Blue / Kawa Kitchen 

 

Terugkoppeling 
Sinds 2015 ben ik (Inge Holtkamp, bestuurslid Panda Juu) jaarlijks tussen de 1-3 maanden op Zanzibar 

te vinden en van plan dit zo voort te zetten. De laatste jaren was dit in oktober & november en dat 

komt voor alle partijen goed uit. Het nieuwe schooljaar is dan opgestart, de Tourguide studenten 

hebben de introductiefase afgerond en beginnen nu aan Introduction to Tourism & Sustainable 

Tourism die ik geef. Verder zijn de jaarafsluiting en voorbereiding volgende kalenderjaar in aantocht 

waarmee ik een handje help en tegelijkertijd mijn ‘zomerseizoen’ met 2 maanden kan verlengen. In 

deze periode kan ik dan tegelijkertijd een terugkoppeling m.b.t. Café Blue / Kawa Kitchen en de 

Hospitality 2 Course verstrekken.        
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Bijlagen 

Foto’s  
Vliegende start & improvisatie om de studenten praktijkervaring te bieden na uitval van alle stage 

adressen  

 

De locatie op de hoek met een deel van de KTC studenten 
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De multifunctionele counter 

 

Maandazi Monday 

 



 Projectaanvraag Café Blue / Kawa Kitchen  

Stichting Panda Juu       IBAN: NL45RABO 0176978461 

Jacob Pronkstraat 62       KvK: 55736858   

2584 BT Den Haag       ANBI / RSIN: 8518 40 516

     

 

De primitieve kookgelegenheid 

Van de begane grond worden de componenten naar de lesruimte op de 3e etage gebracht om het 

gerecht samen te stellen en op te dienen 
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Studenten van een andere cursus & praktijkbegeleiders als testpanel  
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Begroting 2021 - 2023 

Café Blue begroting schooljaar  
2021-22        Koers EUR    

Geschatte kosten fase 2 & operationele kosten      2.817    

Omschrijving Frequentie  prijs per eenheid in TSH  Stuks  ttl in TSH   ttl in €  

Kapitaalgoederen           

Telefoon Eenmalig 
lumpsum 

300.000       1  300.000 106 

Herbruikbaar Take away materiaal Eenmalig 100.000       1  100.000 35 

Onderhoud Eenmalig 1.000.000       1  1.000.000 355 

Aanpassingen keuken  Eenmalig 6.000.000       1  6.000.000 2130 

Kosten lokaal personeel            

Project leider   Maandelijks 600.000     12  7.200.000 2556 

Vast personeel (2 personen) Maandelijks 800.000     12  9.600.000 3408 

Boekhouder (gedeeld met Kawa & Bluebikes) Maandelijks 100.000     12  1.200.000 426 

Beveiliging (gedeeld met Kawa & Bluebikes) Maandelijks 50.000     12  600.000 213 

Belasting Maandelijks 25.000     12  300.000 106 

Student compensatie (6 studenten) Maandelijks 252.000     12  3.024.000 1073 

Huisvesting & verzorging           

Huur Maandelijks 450.000     12  5.400.000 1917 

Onderhoud Maandelijks 30.000     12  360.000 128 

Belasting Maandelijks 22.500     12  270.000 96 

Ingrediënten 40 weken 70 gerechten Wekelijks 700.000     40  28.000.000 9940 

Training & workshops           

Workshop “Voeding”  Eenmalig 800.000       1  800.000 284 

Workshop met een internationale chef – 2 wkn Eenmalig 2.500.000       1  2.500.000 887 

Administratie           

Kantoorbenodigdheden, flyers etc. Maandelijks 100.000     12  1.200.000 426 

Communicatie kosten Maandelijks 30.000     12  360.000 128 

Marketing campagne met professionele hulp Eenmalig 4.800.000       1  4.800.000 1704 

Electriciteit Maandelijks 60.000     12  720.000 256 

Waskosten uniforms Wekelijks 10.000     52  520.000 185 

Internet pakket domein & webhosting Jaarlijks 50.000       1  50.000 18 

Internet (gedeeld met Kawa & Bluebikes) Maandelijks 25.000     12  300.000 106 

Subtotaal       74.604.000 
 

€ 26.483 
 

Onvoorziene kosten 5%       3.730.200 
 

1324 

Totaal       78.334.200 
 

€ 27.807 

€ 27.676 
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Café Blue begroting schooljaar  
2022-23        Koers EUR    

Geschatte kosten fase 2 & operationele kosten     2.817    

Omschrijving Frequentie  prijs per eenheid in TSH  Stuks  ttl in TSH   ttl in €  

Kosten lokaal personeel            

Project leider   Maandelijks 600.000     12  7.200.000 2556 

Vast personeel (2 personen) Maandelijks 800.000     12  9.600.000 3408 

Boekhouder (gedeeld met Kawa & Bluebikes) Maandelijks 100.000     12  1.200.000 426 

Beveiliging (gedeeld met Kawa & Bluebikes) Maandelijks 50.000     12  600.000 213 

Belasting Maandelijks 25.000     12  300.000 106 

Student compensatie (6 studenten) Maandelijks 252.000     12  3.024.000 1073 

Huisvesting & verzorging           

Huur Maandelijks 450.000     12  5.400.000 1917 

Onderhoud Maandelijks 30.000     12  360.000 128 

Belasting Maandelijks 22.500     12  270.000 96 

Ingrediënten 40 weken 70 gerechten Wekelijks 700.000     40  28.000.000 9940 

Training & workshops          

Workshop “Voeding”  Eenmalig 800.000       1  800.000 284 

Workshop met een internationale chef – 2 wkn Eenmalig 2.500.000       1  2.500.000 887 

Administratie           

Kantoorbenodigdheden, flyers etc. Maandelijks 100.000     12  1.200.000 426 

Communicatie kosten Maandelijks 30.000     12  360.000 128 

Marketing campagne met professionele hulp Maandelijks 100.000     12  1.200.000 426 

Electriciteit Maandelijks 60.000     12  720.000 256 

Waskosten uniforms Wekelijks 10.000     52  520.000 185 

Internet pakket domein & webhosting Jaarlijks 50.000       1  50.000 18 

Internet (gedeeld met Kawa & Bluebikes) Maandelijks 25.000     12  300.000 106 

Subtotaal       63.604.000 

 

€22.579 

 Onvoorziene kosten 5%       3.180.200 1129 

Totaal       66.784.200 
 

€23.708 
23.708 

      

Totaal benodigd voor 2021 - 2023     €51.515 

51.515  

 

 

 

 


