Functieomschrijving Stagiaires/Vrijwilligers Onderzoeks stage Agrarische producten
Filipijnen
Achtergrond Stichting Let’s Care
Stichting Let’s Care heeft, op de Filipijnen, een rehabilitatieprogramma voor mishandelde en misbruikte
meisjes, een straatjongensproject en een eco farm. Daarnaast werken we nauw samen met lokale
overheden en organisaties. Op onze eco farm (2800m 2) verbouwen we onze groenten en fruit.
Voor het verder uitbouwen van onze inkomsten genererende projecten willen wij onderzoeken of het
mogelijk en winstgevend is voor Let’s Care om lokale producten voor de lokale markt en exportmarkt af te
zetten. Dit eventueel middels een cooperatie.
Eventueel kunnen de stagiaires, onderzoekers onderzoeken of er van bestaande grondstoffen food of
health foods geproduceerd kunnen worden.
Dit is een groot onderzoek wat onderzoekinventarisatie behelst van de lokale opzet en productie, export
en import en mogelijke behandelwijzen en hoe dit optimaal zou kunnen gaan lopen en voor welke
producten.
Dit is een onderzoek geschikt voor meer dan 1 student. Wat over langere tijd loopt.
Na het onderzoek, wat uit dient te monden in een inventarisatie rapport met conclusies en aanbevelingen
kunnen de aanbevelingen in een volgende stage of onderzoek ronde geïmplementeerd worden.
Daarna kan in het derde deel van dit traject een evaluatie onderzoek uitgevoerd worden.
Titel: Stagiaire/vrijwilliger: verkoop en export agrarische lokale producten
Locatie: San Jose, Antique, Panay Island, Filipijnen
Tijdsbestek: door vrijwilliger en stagair zelf in te vullen
Contract: op basis van de voorwaarden van het work, study en travel programma
Rapporteren aan: IGP manager / leidinggevende van de locale associatie van lokale producten.
Onderzoeksvragen
1. Welke producten zijn lokaal goed voorhanden en welke kunnen op welke manier en waar voor de
lokale markt winstgevend verkocht worden en welke producten zijn geschikt voor export en hoe moet
die export dan opgezet worden .
2. Welke grondstoffen worden er geproduceerd / wat groeit er.
3. Welke gerede producten zijn er al. En hoe kunnen deze lijnen ingezet worden.
4. Welke stakeholders, cooperaties en instanties zijn er al waar mee samen gewerkt kan worden.
5. Welke nieuwe producten kunnen er van de lokale producten gemaakt worden.
6. Welke producten zijn interessant zijn voor export en welke zijn interessant voor de lokale markt.
7. Wat zijn de afnemers export en lokale markt.
8. Op welke manier dient het product aangeleverd te worden. (zodat Let’s Care met de minste moeite en
kosten het meeste rendement kan behalen)
9. Hoe kan de ecologische fairtrade certificering geregeld worden.
10. Hoe zit de hele keten in elkaar.
11. Welke processtappen komen hierbij kijken.
12. Hoe dienen al die processtappen geregeld en beheerst te worden.
13. Opstellen van een bedrijfsplan hiervoor.
14. Wat is de mate winstgevendheid.
15. Risico’s.
16. Hoe dient een coöperatie opgezet te worden zodat een gelijke kwaliteitsproductie en voldoende
aanbod gewaarborgd is.
17. Met welke andere partijen kan er samengewerkt worden.
18. Overige onderzoeksvragen die relevant blijken wanneer dit onderzoek opgepakt wordt.

De volgende grondstoffen / producten kunnen we in eerste instantie aanwijzen:
 Melungay (moringa oleifera) een blaadje vol goede stoffen om uit te zoeken of we die in capsule
of zak poeder kunnen exporteren en in thee vorm.
http://www.pchrd.dost.gov.ph/index.php/news/library-health-news/380-nutritional-and-medicinalproperties-of-malunggay.
 Bananenchips
 Cassave chips
 Zoete aardappel chips
 moscovado suiker, rijstwijn,
 cocosnoot azaijn, cocosnootjam,
 waxine licht houders van schelp
Belangrijk is het opzetten van een goed onderzoeksplan met onderzoek stappen en fasering zodat dit
onderzoek door meerdere personen naast elkaar uitgevoerd kan worden.

Wie zoeken wij?
Wij zijn opzoek naar studenten en/of vrijwilligers die een achtergrond hebben landbouw en Food, Fair
Trade Management, Agri business of een dergelijke relevante studieachtergrond. Heb je een andere
achtergrond, maar wel veel ervaring op dit gebied dan nodigen wij ook jou uit om te reageren.
Gezien de omvang van het project en de mogelijkheid tot klankborden het meest optimaal met 2
studenten aan te melden. Dit is geen vereiste maar een suggestie.
Interesse?
Ben je helemaal enthousiast geworden? Meld je meteen aan via http://letscare.net/aanmelden/ Mocht je
nog vragen hebben of meer informatie willen, mail ons of bezoek onze website.
Vriendelijke groet,
Erna Vinkes
Directeur Stichting Let’s Care
www.letscare.net
info@letscare.net
telefoon: 06-29035634

