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1. Inleiding
1.1. Onze droom: 
  internet voor elke Afrikaan
Oxfam Novib droomt van goede en betaalbare toegang 
tot internet voor elke Afrikaan, tot in de meest afgelegen 
gebieden van het continent. Met als doel: werkgelegenheid
en een inkomen. Om die droom te verwezenlijken, gaan 
we een revolutie op de Afrikaanse internetmarkt teweeg 
brengen. Te beginnen in het noorden van Uganda. 
Daar lanceren we een telecombedrijf dat volgens een 
businessmodel op een innovatieve en energiezuinige 
manier honderd dorpen voor een betaalbare prijs met 
de mondiale kenniseconomie verbindt. Zo willen we 
via internet de vooruitgang van Afrika aanjagen en 
uiteindelijk elke Afrikaan de mogelijkheid bieden een 
zelfstandig bestaan zonder armoede op te bouwen.

In dit uitgebreide plan zetten we uiteen waarom onze 
droom werkelijkheid moet worden en waarom wij ervan 
overtuigd zijn dat het gaat lukken om van onze droom 
een succes te maken. Wat dat laatste betreft liggen 
er voldoende uitdagingen, maar daarom hebben we 
ook gekozen voor partners die weten hoe je lokale 
gemeenschappen organiseert en motiveert, die al 
decennialang gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen 
van apparatuur, applicaties en netwerken voor moeilijke 
en afgelegen gebieden, en die ervaring hebben met 
het werven van online werkzaamheden. Samen gaan 
we ons inzetten om in drie jaar tijd van Internet Now! 
in Noord-Uganda een succesvol project te maken. 
En omdat we vertrouwen hebben in de potentie van 
ons concept, zullen we dit initiatief ook in andere 
landen introduceren. 

1.2. Toegang tot internet een basisrecht
De ontwikkelingen op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) hebben de wereld in 
relatief korte tijd aanzienlijk veranderd. Ze hebben
ervoor gezorgd dat we tegenwoordig in een 
informatiemaatschappij leven, waarin kennis opdoen 
en toegang tot informatie essentieel is. Een van de 
belangrijkste bronnen van kennis en informatie is het 
internet. Organisaties als de Verenigde Naties leggen 
een direct verband tussen de toegang tot internet en de 
sociale en economische ontwikkeling van mensen. 
Ze kwalificeren toegang tot internet als een basisrecht 
voor ieder mens. 

Wat de toegang tot internet betreft valt er in Afrika 
een wereld te winnen. Uganda spant de kroon. Daar 
heeft slechts 0,1 procent van de huishoudens toegang 
tot internet (in Nederland: 83 procent). Op elke 
honderd inwoners maken er 3,6 gebruik van internet 
(in Nederland: 84), hoewel zij wel geletterd zijn en 
behoefte hebben aan internet. De internetkloof wordt in 
Uganda in stand gehouden door de hoge kosten voor 
elke vorm van internetaansluiting; mobiel, satelliet en 
adsl/breedband. Die zijn per maand 600 procent 
van een gemiddeld inkomen in Uganda (in Nederland: 
1 procent). 

In Uganda, dat twintig jaar is geteisterd door een 
burgeroorlog, moet 60 procent van de bevolking 
rondkomen van minder dan 1 euro per dag. De armste 
mensen wonen op het platteland in het noorden, in 
veelal verafgelegen gebieden. De meesten van hen zijn 
boer (80 procent) en de helft is 18 jaar of jonger. Voor 
de huidige internetaanbieders is het niet aantrekkelijk 
om te investeren in verafgelegen gebieden met een 
beperkte infrastructuur en beperkte stroomvoorziening. De 
bewoners kunnen zich geen computers veroorloven, laat 
staan een relatief duur internetabonnement.  
Ook hebben zij weinig ervaring en kennis in het werken 
met computers. In deze markt kunnen de prijzen voor 
internet in verafgelegen gebieden alleen omlaag door 
te concurreren met alternatieven op basis van nieuwe 
technologieën: door zonne-energie aangestuurd draadloos 
internet. En daar gaat Internet Now! voor zorgen.

september 2010 
Oxfam Novib
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2. Internet Now! 
meer dan internet 
alleen
Met Internet Now! laten we zien dat het loont om te 
investeren - middels een donatie uit het Droomfonds - 
in internettoegang in verafgelegen gebieden. Dat doen 
we met het oprichten van een telecom-onderneming 
genaamd MicroTelco. Deze biedt in Noord-Uganda de 
bevolking van honderd dorpen via internet toegang tot 
diensten waarmee ze een inkomen kan verbeteren en/
of verdienen. Elk dorp krijgt twee goed geïsoleerde en 
gemeubileerde zeecontainers die zijn uitgerust met tien, 
op zonne-energie draaiende computers. De centra zijn 
verbonden via een Internet Service Provider die op zijn 
beurt is aangesloten op het glasvezelnetwerk. Onderling 
zijn de honderd centra via een draadloos netwerk met 
elkaar verbonden. Eén centrum kan tot op 30 kilometer 
afstand het internetsignaal oppikken en dat doorgeven 
aan een ander dorp. Zo gaan we een gebied ter grootte 
van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht bij elkaar 
voorzien van betrouwbaar, snel en betaalbaar internet. 
Met haar infrastructuur van honderd centra, inclusief 
dagelijkse begeleiding en training, bereikt MicroTelco 
872.000 mensen. Een kritische massa die voldoende 
internetverkeer garandeert om met internet service 
providers te kunnen onderhandelen over interconnectie 
naar het wereldwijde internet.

2.1.Inkomen en werkgelegenheid
Internet Now! gaat om meer dan het aanbieden van 
toegang tot internet. De aandacht ligt nadrukkelijk op 
het genereren van inkomens en werkgelegenheid. 
Internet Now! biedt twee diensten om het inkomen van 
lokale gemeenschappen te verbeteren: MicroWork en 
Commodity Resource Platform. Beide diensten hebben 
zich elk - in vergelijkbare of slechtere omstandigheden - 
al eerder bewezen. 

2.1.1.MicroWork
Bij de dienst MicroWork gaat het om aanbieden van 
kleine werkzaamheden, vaak in opdracht van westerse 
bedrijven, die op afstand kunnen worden uitgevoerd op 
een computer. Denk aan vertaalwerk, het digitaliseren 
van archieven of het online verzamelen van gegevens 
voor onderzoek. Projectpartner Samasource heeft met 
haar dienst MicroWork sinds september 2008 meer dan 
850 vrouwen, jongeren en vluchtelingen in de armste 
delen van de wereld, onder andere na de aardbeving in 
Haïti, aan online werk geholpen. De ervaring leert dat 
een microwerker per dag 3 à 4 euro kan verdienen. 
Binnen een jaar sloot Samasource voor 1,5 miljoen 
dollar aan contracten met bedrijven, waaronder Google, 
Intuit, GoodGuide en Stanford University.

2.1.2. Commodity Resource Platform
De dienst Commodity Resource Platform (CRP) is met 
name op boeren gericht. Via dit online productplatform 
kunnen ze hun producten verhandelen en kennis 
vergaren over bijvoorbeeld nieuwe landbouwtechnieken 
of inzicht krijgen in de marktprijzen voor hun producten. 
Nu moeten ze vaak eerst grote afstanden afleggen 
voordat ze met handelaren en distributeurs kunnen 
onderhandelen. Straks kunnen ze online direct met 
collega’s kennis en ervaringen uitwisselen om de beste 
prijs eruit te halen. Projectpartner Arid Lands Information 
Network (ALIN) heeft al tien jaar ervaring met het 
opzetten van kenniscentra in Kenia en Tanzania. 
Veertien centra beschikken over een Commodity 
Resource Platform, zoals Internet Now! dat voor ogen 
heeft. Gemiddeld maken daar 150 boeren gebruik 
van om hun oogst te verhandelen. Een centrum wordt 
per jaar gemiddeld door 1.500 mensen bezocht, met 
uitschieters naar 2.300 bezoekers per jaar.
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De verwachting is dat juist de combinatie van MicroWork 
en het productplatform (CRP) meer bezoekers zal 
trekken. Daarmee stijgt ook het serviceniveau, want het 
platform zal bijvoorbeeld meer marktinformatie krijgen 
en Samasource kan grotere contracten afsluiten omdat 
er grotere groepen van MicroWorkers kunnen worden 
gevormd. Hiervoor zijn in elk centrum 1 fieldofficer 
en 2 knowledge facilitators aanwezig voor dagelijkse 
begeleiding. Zij worden gesteund door 20 getrainde 
lokale vrijwilligers per centrum.

ALIN constateert dat het ontbreken van elektriciteit 
en een betrouwbare internetverbinding haar diensten 
kan beperken. Maar bij Internet Now! is dat geen 
probleem, want onze projectpartner Inveneo levert 
maatwerkapparatuur en op zonne-energie draaiende 
computers en draadloze internetverbindingen. 

2.2. De Unique Selling Points 
  van Internet Now!
Internet Now! is een uniek project waarvan de 
onderdelen elkaar versterken. Om te beginnen dient 
de toegang tot internet als een middel om inkomens 
te genereren met diensten die werken. Daarmee 
worden niet alleen boeren bediend, maar ook andere 
dorpelingen die andere dan agrarische ambities 
hebben. Dat daarvoor een professioneel telecombedrijf 
-MicroTelco - wordt opgezet, is uniek voor het platteland 
van Afrika. Het management en het personeel hebben 
de taak om van MicroTelco een onderneming te maken 
die na afloop van het project op eigen benen kan staan, 
onafhankelijk van enige donor. Daarbij werkt ze nauw 
samen met de toezichthouder en ontwikkelaar van de 
IT-sector, NITA-U (National Information Technology 
Authority-Uganda) en lokale overheden en non-
gouvernementele organisaties. In feite vormt het 
telecombedrijf MicroTelco, dat eigendom zal worden van 
het personeel, een privaat partnerschap met de lokale 
gemeenschap.

2.3. Concrete doelen 
Het project Internet Now! stelt zich binnen drie jaar 
na de start van het project de volgende concrete en 
meetbare resultaten ten doel:

• een duurzaam zelfstandig telecombedrijf;
• 100 goed functionerende centra, met elkaar  
 verbonden in een draadloos netwerk met snelle en  
 betrouwbare internettoegang in 100 Ugandese dorpen;
• internetgebruik tegen betaalbare prijzen van 0,25 euro  
 of lager per uur;
• 45.000 mensen die direct een inkomen verwerven  
 door gebruik te maken van de diensten van de  
 MicroTelco;
• 200.000 mensen die de centra hebben bezocht  
 voor internet, marktinformatie of om te leren hoe je  
 een inkomen kunt verdienen als boer of op andere  
 manieren;
• een internationale multistakeholder-conferentie (in het 
 tweede jaar) met 100 deelnemers, over geleerde  
 lessen, succesfactoren en aansluiting bij andere  
 initiatieven;
• een roadshow (in het derde jaar) om fondsen te  
 werven voor een nieuw telecombedrijf in een ander  
 Oost-Afrikaans land, met 3 tot 4 potentiële donoren/ 
 investeerders;
• een getest actieplan (aan het einde van het derde  
 jaar) om het telecombedrijfsconcept te introduceren in  
 andere afgelegen gebieden in Oost-Afrika;
• een compleet ondernemingsplan (aan het einde van  
 het derde jaar) om het bedrijf te laten groeien met  
 meer diensten en meer centra.
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3. Plan van aanpak
3.1. De juiste partners 
In het project werken vier door de wol geverfde 
partijen samen. Ze hebben hun sporen verdiend in 
ontwikkelingssamenwerking, in innovatieve informatie- 
en communicatietechnologie, in vernieuwende 
manieren van werk scheppen en in het organiseren van 
lokale gemeenschappen. Die partijen zijn Arid Lands 
Information Network (ALIN), Samasource, Inveneo en 
Oxfam Novib. We stellen ze hieronder kort aan u voor. 

3.1.1. ALIN
Arid Lands Information Network (ALIN) is een 
non-gouvernementele organisatie die gemeenschappen 
in droge gebieden in Uganda, Kenia en Tanzania 
voorziet van kennis en informatie over zaken als
duurzame landbouw en aanpassing aan de klimaat-
verandering. ALIN verspreidt die kennis in Kenia en 
Tanzania al tien jaar en met succes. In lokale centra 
krijgen boeren informatie over hoe ze de kwaliteit en de 
opbrengst van hun producten en daarmee hun inkomen 
kunnen verbeteren. De boeren krijgen die informatie via 
diverse kanalen, zoals internet, iPod, mobiele telefoon, 
workshops en publicaties. In Internet Now! kan ALIN 
vergelijkbare centra in Uganda ontwikkelen.
http://www.alin.net

3.1.2. Samasource
Samasource is een non-profi t organisatie die mensen 
de mogelijkheid biedt om via internet een inkomen te 
verdienen. Zij doet dit voor achtergestelde groepen 
als vluchtelingen in Kenia en vrouwen in Pakistan. 
Het gaat hierbij om zogenaamde microtasks. Dit 
zijn werkzaamheden, zoals het digitaliseren van 
archieven of het online verzamelen van gegevens voor 
onderzoek. Samasource werft opdrachten bij bedrijven 
en organisaties en traint vervolgens mensen in dit soort 
werk. Samasource werkt aan sociale en economische 
ontwikkeling, onder meer in Uganda, Kenia, Kameroen, 
Ghana en Pakistan. 
http://www.samasource.org

3.1.3. Inveneo
Inveneo is een non-profi t organisatie die 
plattelandsgemeenschappen in ontwikkelingslanden 
voorziet van informatie en communicatietechnologie 
(ICT). Ze is gespecialiseerd in duurzame en 
energiezuinige ICT-oplossingen voor ‘uitdagende 
omgevingen’. Denk daarbij aan gebieden met nauwelijks 
stroom, zeer beperkt internet en weinig kennis van 
ICT. Of hoge, stoffi ge of hete gebieden met een hoge 
luchtvochtigheid. Inveneo houdt bij het ontwerp van haar 
hardware en verbindingsmogelijkheden rekening met 
de fysieke omgeving en de specifi eke behoeften van de 
organisatie en de gemeenschap. Sinds 2006 hebben 
Inveneo en haar gecertifi ceerde ICT-partners hun zonne-
energie gestuurde en draadloze internetoplossingen 
geleverd aan meer dan 500 gemeenschappen in 25 
landen, in Afrika, Zuid-Azië en Haïti. Daarmee bereikten 
ze meer dan 1,5 miljoen mensen.
http://www.inveneo.org 

3.1.4. Oxfam Novib
Oxfam Novib is bijna dertig jaar in Uganda actief. 
In die tijd heeft ze een sterk netwerk van lokale 
partners opgebouwd. Zij kunnen goed bijdragen aan de 
introductie en verspreiding van de diensten van Internet 
Now! In de periode 2011-2015 richt Oxfam Novib zich 
op de verbetering van het onderwijs en het inkomen 
van de Ugandese bevolking. Daarbij stimuleert zij de 
maatschappelijke en politieke participatie, vooral van 
vrouwen. Oxfam Novib is lid van Oxfam. Binnen dit 
verband is ze recentelijk aangewezen als de leidende 
organisatie voor Uganda. In de loop van 2011 opent zij 
een nieuw veldkantoor. 
http://www.oxfamnovib.nl
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3.2. Rollen, verantwoordelijkheden 
  en taken
In het project Internet Now! heeft iedere partner zijn 
eigen rollen, verantwoordelijkheden en taken. 
Oxfam Novib voert het algehele projectmanagement 
en is verantwoordelijk voor de voorbereiding 
van het project. Hierbij hoort een gedetailleerde 
projectplanning maken, projectpartners contracteren, 
de overheidslicentie voor telecomactiviteiten verwerven, 
MicroTelco oprichten, voortgang bewaken en het 
rapporteren. Daarnaast is Oxfam Novib verantwoordelijk 
voor de communicatie rondom het project, zoals 
een website opzetten, promotiemateriaal maken en 
bezoeken op locatie organiseren. Verder is Oxfam Novib 
het aanspreekpunt voor het genereren van spin-off voor 
het project, zoals een conferentie en een roadshow 
organiseren en een actieplan maken. Ten slotte heeft 
Oxfam Novib de supervisie over het telecombedrijf 
MicroTelco en zorgt zij voor het bemensen van het 
hoofdkantoor en het voorbereiden van een businessplan. 

ALIN voert het management over de centra en is 
verantwoordelijk voor de fysieke inrichting van de 
centra en het selecteren en trainen van personeel. 
Dat gebeurt in nauw overleg met de lokale partners 
van Oxfam Novib. Daarnaast is ALIN manager van

het productplatform CRP. Zo is ze verantwoordelijk voor 
het leveren van diensten en applicaties die zijn 
toegesneden op de lokale situatie en voor het 
onderhoud van die applicaties.

Samasource ziet toe op de dienst MicroWork en 
verzorgt de supervisie hierover in de centra. Zo steunt 
zij bijvoorbeeld veldmedewerkers bij het organiseren 
van MicroWork-groepen. Daarnaast is Samasource 
verantwoordelijk voor het werven van geschikt microwerk 
en het bewaken van de kwaliteit van het geleverde werk.

Inveneo voert het management over de opzet van het 
draadloze netwerk. Ze is onder meer verantwoordelijk 
voor het ontwerp, de installatie en het testen van 
het netwerk en de overdracht aan het telecombedrijf 
MicroTelco. Daarnaast is Inveneo verantwoordelijk voor 
de installatie van het zonne-energiesysteem en de 
ICT-werkplekken. Verder verzorgt Inveneo trainingen 
in techniek en onderhoudvoor het personeel van de 
centra. (Zie voor het volledige overzicht het Engelstalige 
voorstel, hoofdstuk 7.2 en 7.3, pagina 44 tot 48).

Voormalig president van Amerika, Bill Clinton, over Inveneo

“ This is so important. There are so many people doing their things, with no access, 
no way to communicate with one another to find out what their other options are.” 

James Nguo, Regional Director ALIN:

“ Our future will still revolve around providing free access to information and 
knowledge by communities as the cornerstone of our work. This way, ALIN hopes to 
develop a society where exchange of ideas and knowledge, will enable communities 
addressing its needs.”



blick888@gmail.com

Agnes en Blick zijn sitemanagers in opleiding in Coope, een voormalig vluchtelingenkamp in waar Inveneo haar eerste innovatieve computer 
aansloot in Noord-Uganda. Voor het maken van hun eerste blog wilden ze heel graag een foto ontvangen per e-mail.



11

agnes.genesis.lakot@gmail.com
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4. Een duurzaam 
telecombedrijf
Een van de doelen van Internet Now! is om van 
MicroTelco zo snel mogelijk een telecombedrijf te 
maken dat zichzelf kan bedruipen, onafhankelijk van 
donoren. Het management van MicroTelco heeft de 
taak een bedrijf neer te zetten dat is gebaseerd op 
continuïteit en groei. Internet Now! steunt dit met 
het helpen ontwikkelen van diensten voor de centra. 
Daarnaast financiert Internet Now! de kosten voor 
investeringen in het draadloze netwerk, de centra, 
de managementsystemen en trainingen. Ook neemt 
Internet Now! in het eerste jaar de operationele kosten 
voor salarissen en de aansluitingskosten met de internet 
service providers voor haar rekening. Deze financiële 
steun is voldoende om ervoor te zorgen dat MicroTelco 
haar succes kan bewijzen. 

4.1. Kosten
MicroTelco dient gemiddeld per centrum 0,41 euro per 
uur te verdienen. Dit is nodig om de operationele kosten 
te dekken en om investeringen te kunnen doen. Dit 
uurtarief is berekend door de operationele kosten van 
het gehele netwerk (740.000 euro per jaar) te delen door 
een gemiddeld gebruik van een centrum van 50 procent. 
MicroTelco kan deze 0,41 euro per uur verdienen door 
diensten aan te bieden zoals MicroWork, cashpoint, 
opladen mobiele telefoons en het productplatform CRP. 

De berekening wijst uit dat door deze inkomsten het 
internet- en computergebruik voor de gebruikers niet 
duurder wordt dan 25 cent per uur. De gedetailleerde 
berekening van de kosten van een centrum leest u in 
bijlage G. 

4.2. Inkomsten
MicroTelco ontvangt vergoedingen voor het faciliteren 
van MicroWork-diensten, het productplatform, 
internettoegang en additionele diensten, zoals het 
verkopen van telefoonabonnementen, het opladen 
van mobiele telefoons en het leveren van bancaire 
diensten. In Afrika is het zeer snel en effectief om 
geld over te maken door de mobiele telefoon van de 
begunstigde op te waarderen. Dit is dan ook één van 
de meest gevraagde bancaire diensten. Hieronder 
berekenen wij voor u hoe het telecombedrijf MicroTelco 
levensvatbaar is, alleen al met het aanbieden van de 
dienst MicroWork. 

MicroWork wordt georganiseerd in 3 ploegen per dag. 
Iedere ploeg werkt 4 uur en daar zijn per centrum 6 
werkplekken voor beschikbaar. Dat levert per centrum 
(3 x 4 x 6) 72 uur werk per dag op. Bij een volledig 
netwerk van 100 centra zijn dat 7.200 uren werk per 
dag. Een centrum is 6 dagen per week en 50 weken 
per jaar open. Dat betekent in theorie per jaar (7.200 
x 50 x 6) 2.160.000 uren aan werk. Bij een gemiddeld 
bezettingsgraad van MicroWork van 50 procent per jaar 
tegen een gemiddelde MicroTelco-vergoeding van 0,70 
euro per uur, verdient MicroTelco (2.160.000 : 2 x 0,70) 
756.000 euro per jaar. 

Cruciaal in deze is de selectie van het juiste personeel 
en trainingen die hen goed voorbereiden op hun taak. 
Oxfam Novib en de andere Internet Now!-partners zullen 
MicroTelco drie jaar bijstaan met training en advies.
100 field officers, 200 knowledge facilitators en 2000 
lokale vrijwiligers zullen deelnemen aan een speciaal 
ontworpen Training of trainers-programma. Daarin leren 
zij hoe ze de lokale bevolking dagelijks kunnen steunen 

Leila Chirayath Janah, founder and CEO at Samasource:

“ Our philosophy at Samasource is that every person, regardless of where he or 
she happens to be born, has a right to work. We try to facilitate this by connecting 
poor people to markets through digital work, which requires fewer inputs and 
infrastructure (roads, etc) than more traditional types of businesses.”
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in het gebruik van de centra. Verder zullen Oxfam Novib 
en de andere Internet Now!-partners MicroTelco drie 
jaar bijstaan met training en advies

In het derde jaar levert het management van MicroTelco 
een ondernemingsplan op. Hierin staat hoe het bedrijf 
groei wil realiseren, bijvoorbeeld met het opzetten van 
meer centra en de introductie van nieuwe diensten. 
Zo zou MicroTelco kunnen optreden als een agent 
voor microfi nancieringsinstellingen, of als fi nanciële 
tussenpersoon tussen boeren en handelaren.

4.3. Taken management
Het management van telecombedrijf MicroTelco geeft 
leiding aan 300 medewerkers, bewaakt de uitgaven 
en de opbrengsten van centra in 100 dorpen, en stelt 
een evenwichtig pakket samen van diensten met 
verschillende verdienmodellen. Het management moet 
een merk opbouwen waarin lokale gemeenschappen 
vertrouwen hebben en de onderhandelingspositie ten 
opzichte van de internet service providers verbeteren.

Het management van MicroTelco bestaat uit een: 
• Chief Executive Offi cer (CEO), verantwoordelijk 
 voor de algehele leiding; 

• Chief Financial Offi cer (CFO), verantwoordelijk 
 voor de fi nanciële zaken; 
• Chief Operations Offi cer (COO), verantwoordelijk  
 voor de operationele aangelegenheden, inclusief het  
 opzetten van het netwerk en de diensten. 

De CEO maakt deel uit van Project Management 
Team van Internet Now! en doet maandelijks verslag 
van de zakelijke resultaten van de centra. Het Project 
Management Team bestaat naast de CEO van 
MicroTelco uit een vertegenwoordiger van Oxfam Novib, 
ALIN, Samasource en Inveneo. De personeelsleden van 
MicroTelco zijn aandeelhouders, dus het management 
legt ook aan hen verantwoording af.

4.4. Oxfam Novib en MicroTelco
Oxfam Novib heeft de supervisie over het telecombedrijf 
MicroTelco en is verantwoordelijk voor het aantrekken 
en opleiden van het management, de huisvesting, het 
installeren van het managementinformatiesysteem, 
het bieden van ondersteuning op basis van 
kwartaalrapportages en het voorbereiden van een 
ondernemingsplan. (Meer informatie over de structuur 
van dit plan leest u in het Engelstalige voorstel, 
hoofdstuk 7.2 en 7.3, pagina 44 tot 48.)
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5. Gefaseerde uitrol 
van netwerk van 
honderd centra
Internet Now! zal, vanaf de eerste voorbereidingen tot 
en met de volledige overdracht aan MicroTelco, drie 
jaar in beslag nemen. Een belangrijk onderdeel van het 
project is de uitrol van het netwerk van honderd centra. 
Dit is een complexe operatie. Niet alleen vanwege de 
beperkte infrastructuur met weinig elektriciteit, water en 
verharde wegen. Maar ook vanwege de omvang van 
het netwerk (200 containers, 1.000 werkplekken, 900 
zonnepanelen, 400 batterijsystemen, 125 draadloze 
relay-verbindingen) in een gebied van 10.000 vierkante 
kilometer, een kwart van Nederland. En de relatief korte 
periode van twee jaar waarin we het uitrollen willen 
realiseren.

We zijn ons ervan bewust dat mensen alleen gebruik 
zullen maken van de centra als we rekening houden 
met de omstandigheden ter plekke. Heel belangrijk 
is bijvoorbeeld dat de apparatuur en de faciliteiten 
die in de centra worden geboden, bestand zijn tegen 
hitte en tegen een stootje kunnen, en dat het netwerk 
stabiel is. Verder hebben we te maken met een 
plattelandsbevolking die frequent gebruik maakt van 
lokale talen. Dat betekent niet alleen dat we mensen 
moeten trainen en begeleiden bij het werken met een 
computer en internet, maar ook dat het productplatform 
CRP veel specifiek lokale en bruikbare informatie bevat, 
bijvoorbeeld van lokale leveranciers transporteurs, 
boeren en kopers. Om het gebruikersgemak te 
vergroten, krijgt het platform een meertalige interface en 
content: in het Engels, het Luo en het Madi. Een andere 
uitdaging is het bekend maken van ons initiatief in de 
afgelegen gebieden van Noord-Uganda. Daarbij kunnen 
we gebruik maken van het netwerk van ALIN en de 
lokale partners van Oxfam Novib.

5.1. Gefaseerde aanpak
De uitrol van een netwerk van 100 centra in het noorden 
Uganda voeren we gefaseerd uit over een periode van 
twee jaar. Op die manier kunnen we onze capaciteit zo 
efficiënt en effectief mogelijk inzetten. We kunnen zo 
na iedere fase onze aanpak evalueren en zo nodig bij 
stellen om uiteindelijk na twee jaar te komen tot een 
optimale oplevering van 100 centra. 

Fase 1: In de eerste fase worden in vijf maanden tijd 
twintig centra opgeleverd. Deze eerste centra bevinden 
zich in de buurt van het glasvezel netwerk dat volgens 
plan de hoofdweg zal volgen die loopt van Gulu 
naar de grens met Sudan. De ligging van de centra is 
zo gekozen dat ze samen de buitenste grenzen van 
het bereik van het geplande netwerk dekken. 
Zo kan het langste draadloze traject worden getest en 
geoptimaliseerd. De afstand tussen de afzonderlijke 
centra is beperkt tot maximaal 30 kilometer om een 
goedwerkend draadloos netwerk te kunnen garanderen. 
In deze fase worden ook de verbindingen met de 
internetservice providers gelegd. De centra zullen 
nabij de - verharde - hoofdweg liggen om logistieke 
problemen te voorkomen en snel eventueel onderhoud 
te kunnen plegen. 

Fase 2: In de tweede fase, die zes maanden duurt, 
worden dertig centra opgeleverd. Waar deze centra 
precies komen te liggen, is afhankelijk van de 
ervaringen opgedaan in fase 1.

Fase 3: In de derde fase, die vijf maanden duurt, 
worden dertig centra opgeleverd. Ook hier geldt dat 
afhankelijk van de ervaringen die zijn opgedaan in de 
vorige fase, wordt vastgesteld waar deze centra precies 
komen te liggen.
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Fase 4: In de vierde fase worden in 6 maanden tijd de 
laatste 20 centra opgeleverd. Deze centra bevinden zich 
op het platteland op locaties ver van de belangrijkste 
wegen. Waar deze centra precies komen te liggen, is 
opnieuw afhankelijk van de ervaringen opgedaan in fase 2.

Het personeel van een centrum bestaat uit drie 
medewerkers. Per uitrolfase zullen deze mensen 
worden geworven en getraind. De trainingen worden per 
keer gegeven aan groepen van medewerkers van 3 tot 
5 centra. Op de promotiedagen worden per keer 50 tot 
100 mensen uitgenodigd die wonen in het werkgebied 
van 3 tot 5 centra. 

5.2. Flexibiliteit ingebouwd
Het digitale productplatform CRP en MicroWork zijn 
beiden webbased en dat biedt veel mogelijkheden 
om flexibel op veranderende omstandigheden in te 
spelen. Bij MicroWork wordt op de webserver van de 
opdrachtgever gewerkt, en het CRP is zo ontworpen dat 
informatie over bijvoorbeeld marktprijzen eenvoudig zijn 
aan te passen.
Ook het draadloos netwerk is zo ontworpen dat 
het eenvoudig kan worden aangepast aan andere 
locaties of toenemend internetverkeer. Het netwerk 
en het bijbehorende managementsysteem kunnen 
verschillende verkeersstromen aan en functioneren 
onafhankelijk van het elektriciteitsnet.
Verder willen we het productplatform voor meer 
groepen toegankelijk maken en op maat snijden met 
het opnemen van lokale talen. Voor MicroWork is de eis 
dat de microwerker een minimun beheersing heeft van 
de Engelse taal, omdat de meeste opdrachten in het 
Engels worden aangeleverd. De praktijk wijst uit dat dit 
geen belangrijk bezwaar is met een goede selectie van 
gekwalificeerde microwerkers.

5.3. Samenwerking met lokale partners
Om mensen bewust te maken van Internet Now! en het 
een project van de bevolking zelf te maken, werken we 
nauw samen met lokale gemeenschappen. Daarbij
trekken we op met onze lokale partners in Noord-Uganda,
zoals Agency for Co-operation and Research in 
Development (ACORD), Environmental Alert en Literacy 
and Adult Basic Education (LABE). 
• ACORD zet zich onder meer in voor de basisrechten
  en duurzame ontwikkeling van arme gemeenschappen  
 in Noord-Uganda.
• Environmental Alert wil de alarmerend lage 
 productiviteit van de landbouw verhogen en de  
 voedselzekerheid en het inkomen van de mensen  
 verbeteren. Met behoud van het milieu.
• LABE promoot onderwijs en toegang tot informatie  
 vooral voor meisjes en vrouwen.

5.4. Samenwerking met Ugandese  
  overheid 
We werken ook nauw samen met de National 
Information Technology Authority-Uganda (NITA-U). 
Deze organisatie reguleert de IT-markt in opdracht van 
de Ugandese overheid. Zij stimuleert de ontwikkeling 
van IT-gebruik in afgelegen, onderontwikkelde 
gebieden in Uganda. Bovendien beheert de NITA-U het 
glasvezelnetwerk, waarop we het draadloze netwerk 
van MicroTelco willen aansluiten. De NITA-U heeft met 
het ondertekenen van een brief het nut en de noodzaak 
van het project Internet Now! onderschreven. Ze heeft 
toegezegd het project actief te ondersteunen. Die steun 
helpt ons om het concept van Internet Now! na Uganda 
uit te breiden naar andere Afrikaanse landen.
De brief leest u in bijlage H
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6. Sterkte/zwakte-
analyse en beperking 
van risico’s
Een sterkte/zwakte-analyse heeft ons inzicht gegeven 
in de (interne) factoren die het succes van het project 
bepalen. Op basis daarvan hebben we strategieën 
ontwikkeld om projectrisico’s zoveel mogelijk te kunnen 
beperken. Daarbij is niet alleen gekeken naar de 
voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project, maar 
ook naar draagvlak bij de overheid en het maken van 
contractuele afspraken. 

6.1. Voorbereidingen 
Ter voorbereiding van Internet Now! hebben we een 
aantal afspraken vastgelegd:

• In de referentiebrief heeft de NITA-U toegezegd om 
het Internet now! project actief te ondersteunen en 
zorg te dragen voor een aansluiting op het nationale 
glasvezelnetwerk. 

• Oxfam Novib en de drie projectpartners ALIN, 
Samasource en Inveneo zijn overeengekomen wat 
ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. 

• Projectpartner ALIN gaat drie centra in Noord- 
Uganda opzetten. Oxfam Novib steunt dit project uit  
haar eigen middelen om de slagingskans bij   
financiering vanuit het Droomfonds te vergroten. 
Deze centra gaan eind 2010 hun diensten aanbieden  
en dienen als voorbereiding voor Internet Now!. 
ALIN heeft voor deze centra het ontwerp van  

 de containers en het digitale productplatform
 geoptimaliseerd. Lokale partners helpen bij het  
 transport en de installatie van de centra.

6.2. Risico’s 
Internet Now! heeft zoals elk innovatief project zijn 
sterke en zwakke punten en tegenover de kansen staan 
ook bedreigingen. Op grond van een SWOT-analyse 
zijn mogelijke risico’s geïdentificeerd en maatregelen 
geformuleerd om de gevolgen van die risico’s zo beperkt 
mogelijk te houden.

Een van de sterke punten van Internet Now! is het 
innovatieve karakter van het project: met draadloze 
internettechnologie en nieuwe diensten krijgen mensen 
in verafgelegen gebieden de kans hun leven te 
verbeteren. Een beperking hierbij is dat Oxfam Novib 
relatief weinig kennis heeft van telecom en ICT. Dat 
vangen we op door samen te werken met partners die 
op die gebieden wel de benodigde kennis en bewezen 
ervaring hebben. Al sinds 1996 steunt Oxfam Novib 
haar partner ALIN, in Oost-Afrika dé expert in informatie- 
en kennismanagement. In Internet Now! gaan Oxfam 
Novib en ALIN de samenwerking aan met twee unieke 
partners met de benodigde aanvullende expertise: 
Samasource en Iveneo.

Een ander pré is de kritische massa die met de honderd 
centra in het project wordt bereikt. Die verstevigt de 
onderhandelingspositie van telecombedrijf MicroTelco 
bij internetserviceproviders over betere en goedkopere 
toegang tot internet. Punt is dat het project afhankelijk is 
van derden, dat wil zeggen internetserviceproviders die 
(te) hoge prijzen kunnen vragen. Deze zorg wordt deels 
ondervangen door de toezegging van de NITA-U 
dat ze het Internet Now! project zullen steunen. 
Daarnaast wordt de mogelijkheid ontwikkeld om internet 
deels via de satelliet toegankelijk te maken.
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Het project Internet Now! is erop gericht dat MicroTelco 
uiteindelijk zelfstandig kan voortbestaan en dat het 
model eenvoudig door andere landen kan worden 
overgenomen. Een mogelijke hindernis hierbij is dat 
draadloze netwerktechnologie en de daarbij behorende 
diensten complexe materie is en moeilijk te besturen 
voor de MicroTelco-organisatie. Dit bezwaar wordt 
ondervangen door het toepassen van onderhoudsvrije 
apparatuur, een grondige training van het MicroTelco-
personeel en een intensieve, dagelijkse begeleiding 
gedurende het project door de projectpartners, die 
hiertoe veldmedewerkers in Gulu zullen installeren.

Internet Now! komt precies op het goede moment. 
Sinds 2009 is Oost-Afrika aangesloten op een 
onderzees glasvezelnetwerk dat zich momenteel over 
verschillende landen vertakt. Hoe meer landen, des 
te meer MicroTelco’s kunnen worden opgericht. Deze 
ontwikkeling kan worden gehinderd door een vertraging 
in de uitrol van het glasvezelnetwerk of het moeilijk 
toegang krijgen van het Internet Now!-netwerk tot 
glasvezel. Dit risico kan worden beperkt door internet 
deels via de satelliet toegankelijk te maken, of door 
delen van het netwerk aan te sluiten op het moment dat 
de glasvezelkabel er wel is.

De geavanceerde technologie in de centra is 
aantrekkelijk en daardoor ook gevoelig voor diefstal 
en vandalisme. Om schade door oneigenlijk gebruik te 
voorkomen, wordt bij de exploitatie van de centra de 
nadruk gelegd op lokaal eigenaarschap. 

Een uitgebreidere SWOT-analyse leest u in het 
Engelstalige voorstel, hoofdstuk 8.2, pagina 51 en 52.



In Metu zal ALIN Uganda eind dit jaar één van de drie voorbereidende centers voor Internet Now! gereed hebben. Straks kunnen zij hier online een 
beter inkomen gaan verdienen bijvoorbeeld met MicroWork.
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7. Het vliegwieleffect
We hebben aangegeven waarom het project Internet 
Now! van belang is en hoe we ervoor willen zorgen 
dat het daadwerkelijk een succes wordt. Daarbij reiken 
onze ambities verder dan Noord-Uganda. Uiteindelijk 
willen we bereiken dat zoveel mogelijk Afrikanen 
toegang krijgen tot internet en met diverse diensten een 
zelfstandig bestaan zonder armoede kunnen opbouwen.

Voor het project Internet Now! trekken we drie jaar 
uit. In die periode zullen we ongetwijfeld, ook letterlijk 
gezien, meerdere hobbels moeten overwinnen. Op de 
meeste daarvan zijn we voorbereid. Voor andere zullen 
we op dat moment een oplossing moeten vinden. We 
zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk zal leiden tot een 
netwerk van honderd centra dat optimaal functioneert, 
en een telecombedrijf met een stevige en duurzame 
positie in de Afrikaanse markt. 

Vanuit dat vertrouwen zullen we er alles aan doen om 
het concept van Internet Now! ook in andere Afrikaanse 
landen te introduceren. Dat ondersteunen we onder 
meer met het organiseren van een internationale multi-
stakeholderconferentie over de geleerde lessen en 
succesfactoren. Voorafgaand aan deze bijeenkomst 
maken we mensen met een e-campagne bewust van 
en betrokken bij ons project. Bij het ontwerp en de 
organisatie van de e-campagne werken we samen 
met Butterfly Works. Deze alliantiepartner van Oxfam 
Novib is gespecialiseerd in het ontwikkelen van online 
mogelijkheden in de strijd tegen armoede. 

In het derde jaar van ons project organiseren we een 
roadshow om donoren c.q. investeerders te werven voor 
een nieuw telecombedrijf als MicroTelco in een ander 
Afrikaans land. Het investeringsvoorstel zal gebaseerd 
zijn op projectervaringen en ondersteund worden met 
videomateriaal en een presentatie van de CEO van 
MicroTelco over de werkwijze en de succesfactoren.
Aan het eind van project leveren we een handboek 
op, waarin staat omschreven hoe een MicroTelco kan 
worden gelanceerd, inclusief plan van aanpak, planning, 
bestuur en aan te bieden diensten.

Oxfam Novib heeft vaker met succes een project-
model gerepliceerd in andere landen. Bijvoorbeeld 
de campagne ‘We Can End Violence Against 
Women’ met als doel geweld tegen vrouwen te 
beëindigen. De campagne werd opgepikt door het 
lokale maatschappelijk middenveld, en dankzij het 
programma ‘Linking&Learning’ van Oxfam Novib kon 
het model worden verspreid naar meerdere landen. 
Oxfam Novib-partners in buurlanden bezochten de 
campagnevoerders, bestudeerden het model en startten 
dit vervolgens in hun eigen land. Nu, in 2010 loopt deze 
campagne in Kenia, Uganda, Tanzania, Congo, Niger, 
Indonesië, Pakistan, Afghanistan en zelfs Nederland. 
Zonder de initiële financiering van Oxfam Novib en de 
ondernomen activititeiten voor ‘Linking&Learning’ was 
deze campagne nooit zo groot geworden. 



De computer in het centrum van Coope draait op zonne-energie. Het is allereerste project van Inveneo in Noord-Uganda. 
De computer gaat al 4 jaar mee - zelfs onderhoud is niet nodig.
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8. Begroting
Het uitvoeren van een omvangrijk project als Internet 
Now! brengt uiteraard kosten met zich mee. 
Om MicroTelco de ruimte te geven op eigen benen 
te staan financiert Internet Now! de kosten voor 
investeringen in het draadloze netwerk, de centra, 
de managementsystemen en trainingen. Ook neemt 
Internet Now! in het eerste jaar de operationele kosten 
voor haar rekening voor salarissen en de verbindingen 
met de internet service providers.

Hieronder een overzicht van de verschillende 
kostenposten:

• Infrastructuur en uitrusting
Dit omvat: 100 centra, 1000 computers, 
200 gemeubileerde zeecontainers, 
900 zonnepanelen, randapparatuur, software,   
installatie, vervoer

• Training en ondersteuning    
Dit omvat: technische, telecom- en servicetraining,  
lokaal personeel en bijdrage 
- gedurende eerste jaar - in de operationele kosten  
van MicroTelco (€ 341.140,-) 

• Projectpromotie en kennisoverdracht
Dit omvat: organiseren conferentie, roadshow,   
e-campagne, lokale promotiedagen, 
bezoek internationale bijeenkomsten 

• Projectmanagement    
Dit omvat: management, rapporten, reizen en   
accommodatie

• Projectadministratie  
Dit omvat: controles, audits en algemene   
kantoorkosten 

• Onvoorzien (4%)     

Totaal      

De details van het budget leest u in bijlage F.

€ 4.000.000,-

€ 1.300.000,-

€ 265.000,-

€ 770.000,-

€ 300.000,-

€ 265.400,-

€ 6.900.400,-



Leerlingen kijken hun ogen uit op het internet in Pabbo. Het is één van Inveneo’s eerste installaties in Noord-Uganda.
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9. Monitoren, 
rapporteren en 
evalueren
9.1. Monitoren
Tijdens het project zullen de projectpartners en het 
management van het telecombedrijf MicroTelco de 
voortgang van het project, kosten en opbrengsten 
nauwgezet monitoren en hierover rapporteren. 

Om de planning van het project van dag tot dag te 
volgen, vergadert het Project Management Team 
wekelijks (in Gulu of via de telefoon). Tijdens deze 
bijeenkomst rapporteren de projectpartners en 
MicroTelco over hun vorderingen.

Het Project Management Team en het management 
van MicroTelco bezoeken elk centrum dat is uitgerold 
gemiddeld één keer per kwartaal. In het eerste jaar dat 
een centrum in bedrijf is, kan dat vaker zijn. Via haar 
netwerkmanagementsysteem kan het management 
van MicroTelco de centra ook online monitoren en zo 
nodig bijsturen. 

9.2. Rapporteren
De projectpartners en het MicroTelco-management 
rapporteren maandelijks aan het Project Management 
Team. De projectpartners rapporteren over de voortgang

van hun respectievelijke verantwoordelijkheden. 
Het MicroTelco-management rapporteert over de 
(fi nanciële) resultaten van de centra en MicroTelco.

Het Project Management Team rapporteert per 
kwartaal aan het Steering Committee. Deze rapportages 
worden ook voorgelegd aan de projectcoördinator 
en een Oxfam Novib senior telecomconsultant. Aan 
de kwartaalrapportages voor het Steering Committee 
worden de maandelijkse rapportages van het 
management van de MicroTelco toegevoegd.

Oxfam Novib en het Micro Telco-management stellen 
jaarlijks een rapport samen dat eerst door een externe 
audit wordt beoordeeld en daarna door het Steering 
Committee, de projectcoördinator en de Oxfam Novib 
senior telecomconsultant. Vervolgens ontvangt de Nationale 
Postcode Loterij een exemplaar van Oxfam Novib. 

9.3. Evalueren
Halverwege het project zullen het Project Management 
Team en het MicroTelco- management een tussentijdse 
evaluatie houden, gevolgd door een externe evaluatie 
aan het eind van het project.
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Oxfam Novib gelooft in het zelfdoen van mensen. 
We maken het hen mogelijk om zelf aan hun toekomst 
te werken. Daarom steunt Oxfam Novib projecten van 
lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. 
Ook lobbyen we en voeren we campagnes. 
We werken samen met burgers, organisaties, bedrijven 
en overheden. Omdat armoedebestrijding een 
wereldwijde aanpak nodig heeft, maakt Oxfam Novib 
deel uit van het Oxfam International netwerk.

Oxfam Novib. 
ambassadeurs 
van het zelfdoen.




