Internet Now!

‘Connect the unconnected to spur the
development for all the world’s people’

Onze droom
Oxfam Novib droomt van goede en betaalbare toegang tot
internet voor elke Afrikaan, tot in de meest afgelegen gebieden
van het continent. 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 business model op een
energiezuinige manier honderd dorpen voor een betaalbare prijs
met de mondiale economie verbindt. Met behulp van internet
kunnen Afrikanen namelijk een inkomen verdienen door o.a. het
uitvoeren van MicroWork: werk van Westerse bedrijven worden
opgedeeld in kleine en slimme taken die daar kunnen worden
uitgevoerd {microwerkers}. Dit telecombedrijf zal samen met onze
project partners het MicroWork organiseren en aanbieden aan de
lokale microwerkers.Op die manier wil Oxfam Novib via internet
de vooruitgang van Afrika aanjagen, omdat Afrikanen daarmee
dezelfde kansen krijgen als mensen elders in de wereld.

Hoe ziet de werkelijkheid eruit?
In Afrika kost een internetaansluiting zes keer een gemiddeld
maandsalaris1. Daardoor kan bijna geen enkele Afrikaan zich
internet veroorloven. Dat moet en kan ook anders. Want sinds
2009 is Afrika aangesloten op een onderzees glasvezelnetwerk
dat snel en goedkoop internet mogelijk maakt. Het probleem is dat
internetleveranciers niet willen investeren in afgelegen gebieden,
waar nauwelijks stroom en computers zijn. Die impasse willen we
doorbreken. We beginnen in het noorden van Uganda, een gebied
waar het merendeel van de bevolking moet rondkomen van
minder dan 2 dollar per dag, boer is en jonger dan18 jaar.
In onze droom willen we internetprijzen drastisch naar beneden
brengen: van $8.402 naar hooguit $0.35 per uur3 zodat internet
betaalbaar wordt voor iedereen.

Hoe maken wij onze droom werkelijkheid?
Oxfam Novib zal overheden, sociale actoren en bedrijfsleven
laten zien dat het loont om te investeren in internettoegang in
afgelegen gebieden. Dat willen we doen met het oprichten van een
telecomonderneming genaamd MicroTelco die honderd dorpen
toegang biedt tot internet via 100 centra. Zo’n centrum bestaat
uit twee gemeubileerde en goed geïsoleerde zeecontainers die
zijn uitgerust met tien, op zonne-energie draaiende, computers.
Onderling zijn de honderd centra via een draadloos netwerk met
elkaar verbonden. Op één of meerdere punten wordt dit netwerk
aangesloten op het glasvezelnetwerk van Uganda. Zo gaan we
een gebied ter grootte van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
voorzien van betrouwbaar, snel en betaalbaar internet. Met haar
infrastructuur van honderd centra, inclusief begeleiding en training,
bereikt MicroTelco 200.000 mensen. Dat aantal garandeert

voldoende internetverkeer om met de Ugandese aanbieder van
het glasvezelnetwerk succesvol te kunnen onderhandelen
over betaalbare prijzen voor het internet.Via de 100 centra
kan MicroTelco ook voldoende werkplekken realiseren voor
MicroWorkers om opdrachten te kunnen aannemen van westerse
bedrijven en instellingen.

Zélf ondernemen
MicroTelco opereert op basis van een business model waarbij het
bedrijf zelfstandig inkomsten genereert. In alle 100 centra wordt
een lokale manager getraind zodat het hele dorp er profijt van
heeft. De inkomsten komen uit het aanbieden van MicroWork en
informatie aan boeren (‘Commodity Resource Platform’). Daarnaast
zal MicroTelco geld verdienenmet het aanbieden van het gebruik
van internet en computers,het opladen van mobiele telefoons, de
verkoop van beltegoed en het uitgeven van kleine geldbedragen.
Het sterke aan dit concept is dat mensen er zelf economisch beter
van worden. Boeren en jongeren kunnen direct een (beter)
inkomen verdienen.
• De dienst Commodity Resource Platform geeft boeren
inzicht 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 met collega’s kennis en ervaringen
uitwisselen om de beste prijs eruit te halen.
• De dienst MicroWork biedt jongeren de mogelijkheid om
online werkzaamheden uit te voeren voor veelal Westerse
bedrijven. Ze worden hiervoor getraind. Denk aan het
digitaliseren van archieven of het online verzamelen van
gegevens voor onderzoek. Het salaris halen ze op bij de
cash afgifte van het centrum4.
Het eigendom van de MicroTelco organiseren wij via aandelen
die ondergebracht zijn bij lokale partners. De sociale missie van de
MicroTelco wordt opgenomen in haar statuten. Om die sociale missie
voor de toekomst te waarborgen wordt een stichting opgericht,
waarbij Oxfam Novib de voorzitter levert, die een doorslaggevende
stem heeft bij het goedkeuren van statutenwijzigingen van
de MicroTelco.

De MicroTelco fungeert als aanjager voor de lokale economie.
Met als doel om dit fenomeen ook door andere Afrikaanse landen
te laten overnemen omdat ze het succes zien. Daar zetten wij
actief op in met o.a. een internationale conferentie en e-campaign,

een roadshow en het maken van een beproefde handleiding in de
praktijk voor het lanceren van een MicroTelco in andere gebieden
in Afrika.

Ons droomteam
Bij het realiseren van onze droom werken we met een team
van innovatieve en gerenommeerde partners. Daarbij gaat het
om de bouw en de installatie van duurzame en energiezuinige
ICT-systemen (Inveneo) en het trainen van lokale Oxfam Novib
partners bij het begeleiden van gemeenschappen in optimaal
gebruik van internet (Arid Lands Information Network en
Samasource). De National Information Technology Authority –
Uganda (NITA-U; de organisatie die in Uganda ontwikkelingen
op communicatiegebied stimuleert en reguleert) heeft officieel
aangegeven zich actief te willen inzetten en helpen bij het toegang
verkrijgen tot het Ugandese glasvezelnetwerk.

Twee risico’s bij het realiseren
van onze droom

Met financiële steun uit het Droomfonds van de Postcode Loterij,
kunnen wij samen met de partners van dit project en de lokale
bevolking een internetrevolutie aanjagen met gelijke kansen voor
elke Afrikaan.

De droom in het kort:
• Met 100 centra in 100 afgelegen dorpen →
200.000 mensen directe toegang tot internet.
• Via digitaal werk uit Westerse landen (MicroWork) kan het
continent meedoen aan de interneteconomie. Een nieuwe
kans voor onder meer jongeren.
• Boeren krijgen door internet inzicht in de marktprijzen,
kunnen informatie delen, zich latenhoren en organiseren.
Het geeft hen een beter inkomen.
• Internetrevolutie volgens het principe planet (energiezuinige
apparatuur), profit (ondernemersschap in de MicroTelco),
people (toegang tot internet voor iedereen).

Hoeveel kost onze droom?

Risico 1: De mate van succes is afhankelijk van de
kwaliteit van meerdere partijen.
Het openbreken van de internetmarkt met het oprichten van
een telecombedrijf is een nieuw terrein voor Oxfam Novib,
waarbij we gaan samenwerken met deels nieuwe partners.
Daarbij zijn we zowel afhankelijk van het ondernemerschap van
lokale Ugandezen als van betaalbare toegang tot het lokale
glasvezelnetwerk. We beperken dit risico door samen te werken
met partners die aantoonbare ervaring hebben met het uitvoeren
van ICT-projecten in ontwikkelings-landen én in staat zijn lokale
gemeenschappen te bewegen. Daarnaast werken wij nauw
samen met de NITA-U.

Infrastructuur: 100 hotspots,
1000 computers, 200 gemeubileerde
zeecontainers, 900 zonnepanelen,
randapparatuur, software, installatie,
vervoer.
Training en ondersteuning: Technische
training, telecomtraining, servicetraining,
lokale staf, plaatselijke promotiedagen.
Projectmanagement en communicatie:
Management, rapporteren, reizen en
accommodatie.
Promotie, Communicatie,Linking
& Learning: internationale uitwisselingsbijeenkomsten in Micro Telco, bezoek
internationale bijeenkomsten, internationale
conferentie en e-campaign, roadshow,
handboek en communicatie
Projectadministratie:
controles en algemene kantoorkosten
Onvoorzien
Totaal

Risico 2: Vertraging uitrol glasvezelnetwerk.
De NITA-U heeft recent aangegeven dat de aanleg van
de glasvezelkabel in Noord-Uganda tot aan de Sudanese
grens naar verwachting in augustus 2011 volledig afgerond zal
zijn. Als de aanleg van de glasvezelkabel of de aansluiting van de
MicroTelco op de glasvezelkabel vertraging zal oplopen kan dat de
plannen van MicroTelco beïnvloeden. In dat geval zullen tijdelijke
alternatieve internettoegangen zoals satelliet overwogen worden
zodat het genereren van inkomsten via internet, en daarmee het
business model van de MicroTelco, niet in gevaar komt.

Waarom onze droom werkelijkheid
moet worden
We hebben de geschikte partners en de randvoorwaarden zijn
ingevuld. Oxfam Novib heeft in 2010 drie kleine centra in
Noord-Uganda al gefinancierd ter voorbereiding. Nu al trekken
deze veel publiek waaronder veel jongeren en schoolkinderen
ondanks zeer minimaal internet en zonder de belangrijke diensten
als MicroWork. Wat nu nog ontbreekt, is een dekking van de
financiële middelen om de droom in zijn volledigheid te realiseren.

€ 3.913.158,-

€ 1.297.730,-

€ 986.950,-

€ 265.000,€ 300.000,€ 269.794
€ 7.032.632,-

Bron: ITU (international telecomunication union)
report ‘Measuring the Information Society, the ICT Development Index’ 2010.
Bron: National Development Plan (2010/11 - 2014/15):The price of the
Internet in Uganda is still very high for everyday users at USD 14 cents
per minute.
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Op basis van een voorlopige berekening voor de Droom van de running costs
van een hotspot.
4
Bij gebrek aan bankrekeningen bij (veel) Afrikanen moet er een alternatieve
manier ingezet worden om hun verdiende geld uit te keren. Een cash
uitgiftepunt is hier geschikt voor.
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