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Project aanvraag 178 

Zonne-energie voor Micro Finance Mahango 

 

Voorstel voor zonne-energie voor Micro Finance Association MAHANGO 

De associatie is in handen van de leden, die haar controleren en gebruiken. Deze MFA is 

gevestigd in Mahango sub county, Kasese district. 

De associatie is gestart in 2001. 

Zij houden zich bezig met savings and credits (sparen en lenen) waarbij het gaat om in-

dividuen en groepen die bestaan uit boeren/innen die geld sparen en lenen bij de MFA. 

De MFA heeft een board of directors en een commissie van toezicht, die bestaat uit leden 

die direct gekozen worden van de aangesloten groepen en zij zijn belast met controleren 

van alle activiteiten die de MFA uitvoert. 

Deze MFA begon met 20 groepen en nu is het aantal aangesloten groepen gegroeid tot 

1065, waardoor de noodzaak is ontstaan het management informatie system te verbete-

ren, om het groeiend aantal leden op een goede manier te kunnen managen. 

Deze MFA heeft een monopolie in de omgeving, vanwege haar werkterrein. De meeste 

boeren/innen in dit gebied verbouwen katoen en koffie waardoor de streek er echt op 

vooruit is gegaan. 

De MFA heeft een computer aangeschaft, maar die kan niet gebruikt worden omdat het 

gebied waarin ze operen niet aangesloten is op het elektriciteitsnet. Daardoor is de vraag 

ontstaan naar solar energie, zodat de MFA haar taken beter kan uitvoeren: 

Het gaat hierbij om: 

 Het produceren van accurate en tijdige rapporten 

 Het snel reageren op vragen van klanten, als gevolg van het verbeterde manage-

ment informatie systeen 

 Het zal helpen met verlichting ‘s avonds 

De MFA zal de zonne-energie gebruiken voor de computer (laptop), de printer en verlich-

ting (‘s avonds). 

Ook kunnen er mobiele telefoons mee opgeladen worden van het personeel en van de le-

den tijdens vergaderingen/bijeenkomsten. 

 

De benodigde solar installatie kost 6.300.000 Ush. 

De MFA kan de helft van deze kosten zelf dragen. Blijft over 3.150.000 Ush 

Voor Kwataniza blijft over 3.150.000 Ush 1.050 Euro. 

 

De installatie betreft; 

1 batterij 

3 zonnepanelen 

Kabels, lampen en andere noodzakelijke aansluitingen. 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  1050,--  
Juni 2012. 
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