
In 2003 afgeronde projecten 

 

 2a: Burungi primary school  
 8: uitwisseling scholen in Karambi subcounty en leermiddelenproject  
 13: naaiproject  
 23. Bankjes voor de mountains of the moon school  
 25. Training duurzame landbouw Mbuzi en Give and take Kinyamahamba  

 29. Varkensproject Kihwera  

 31. Train de trainers project Good will foundation  

 32. Ama drama groep  

 35. Vervoer voor Mutiba foundation  

 36 Ibanda youth brigade  

 37. National youth organisation for democracy, NAYODE (aids project)  
 39. Duurzaam landbouw project Rubona parish  

 40. Duurzaam landbouw en veeteelt project  
 41. Mahyoro youth AIDS control group  

 42. Biogas studie tour  
 44. Nyakaina women organic farmers organisation  

 45. St. Eliza organic farmers  
 46. Katooke hill side organic farmers association  

 47. Werkbezoeken WREFI  
 48. Kazingo youth poverty fighters association  

 50: Musoma Tweterane, varkensproject  
 51. Masitale Tweyimukye youth association  

 53. Nyakabale group of organic production  

 54. Poppentheater Good Hope foundation  

 55. Tentoonstelling Engabu Za Tooro  

 

Project 2a. Burungu primary school  

Op deze lagere school zitten 800 leerlingen verspreid over zeven klaslokalen. Er 

is een groot tekort aan meubilair en leermiddelen. De school vroeg in eerste 

instantie om meubilair omdat het erg moeilijk is te leren schrijven op een mat of 

een stuk plastic op de vloer (project 2). Kort nadat Kwataniza ingestemd had met 

een financiële bijdrage kwam het bericht van de regering waarin zij bekend 

maakte dat zij schoolbanken zou financieren. De school heeft toen in een 

vergadering met de ouders besloten om het geld te besteden aan schoon water 

voor de school en de bouw van een klaslokaal (project 2a). Inmiddels heeft de 

school een grote watertank geplaatst waarin regenwater van de daken wordt 

opgevangen. In het district Kabarole regent het vrij veel en tijdens de droge 

tijd rond kerst en juli/augustus hebben de scholen vakantie. Men is begonnen 

met de bouw van een nieuw klaslokaal, maar het is nog niet af. Het hoofd van de 
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school moet nog steeds verslag afleggen over de aanschaf van het materiaal voor 

de bouw. We sluiten dit project af omdat we verwachten dat het verslag niet 

meer komt. 

Terug 

 

8)Uitwisseling scholen in Karambi subcounty en leermiddelenproject  

De bedoeling van dit project was om in Karambi subcounty zes scholen te 

voorzien van leermiddelen. En om onderwijzers met elkaar te laten uitwisselen 

hoe je met de leermiddelen kunt werken. Na overleg met de scholen zijn er vier 

microscopen aangeschaft. Deze kunnen op de scholen gebruikt worden. De 

scholen hebben 1/3 bijgedragen en Kwataniza 2/3. Er zou ook een training 

georganiseerd worden voor de onderwijzers. In de training zouden de 

onderwijzers uitwisselen hoe je met de microscopen kan werken. Daar allerlei 

omstandigheden heeft de training nooit plaats gevonden. Kwataniza heeft wel € 

225,- gegeven voor de aanschaf van de microscopen. 

Terug 

 

13) Naaiproject  

Met een bijdrage van 400 Euro steunde Kwataniza de organisatie Butebe widows 

childcare association. Zij hebben voor wezen en school 'drop-outs' een 

naaiproject opgezet. Het idee is om jongeren in zes maanden op te leiden om zelf 

kleding te kunnen maken. Het project zal binnenkort economisch zelfstandig zijn. 

Ze bereiken dit door schooluniformen te maken voor kinderen op de lokale 

scholen. 10 meisjes hebben een certificaat behaald. Zij zijn nu in staat 

zelfstandig naaiopdrachten uit te voeren. Kwataniza heeft dit project gesteund 

met € 200,- 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 23. Bankjes voor de Mountains of the Moon primary school 
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Het grootste probleem van deze school is het gebrek aan schoolbanken. Er 

zitten dagelijks 360 kinderen op de grond. Kwataniza heeft € 1000,- gegeven als 

bijdrage in de aanschaf van schoolbanken.  

Meer informatie 

Terug 

 

Project 25. Training duurzame landbouw Mbuzi en Give and take 

Beide basisgroepen zijn te vinden in Karambi subcounty. Er hebben 8 mensen van 

de Mbuzi basisgroep deelgenomen aan de training en 15 mensen van Give and 

take. De training in duurzame landbouw heeft plaats gevonden bij een van de 

leden thuis, in de buurt van de Kichuyu primary school. De training bestond uit 

drie delen: het eerste deel gaat over duurzame landbouw methoden. Het tweede 

deel over het houden van dieren op een klein stukje grond, zonder dat er extra 

voedsel van buiten de boerderij nodig is. Het derde deel over het boekhouden en 

het leiden van groepsbijeenkomsten. Kwataniza heeft aan dit project € 115,29 

bijgedragen. 

Terug 

 

Project 29. Varkensproject Kihwera 

De training over het houden van varkens vond plaats op 13 tot en met 16 mei 

2003. Driekwart van de leden heeft de training bijgewoond. De groep heeft 17 

leden, waarvan 10 vrouwen. Allemaal in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. De groep 

heeft 5 varkens gekocht. Deze varkens hebben inmiddels 30 biggetjes. Elk lid 

van de groep heeft een biggetje gekregen. Ze hebben allemaal zelf een stal 

gebouwd voor het biggetje. De groep heeft een schema opgezet voor het voeren 

en verzorgen van de varkens. Als het jouw beurt is en je doet het niet of niet 

goed, moet je Ush 2000 betalen (ongeveer 1 euro). Als je vervolgens de boete 

niet betaalt, word je uit de groep gezet. Kwataniza heeft € 215 bijgedragen aan 

dit project. 

Terug 

 

Project 31. Train de trainers project (Good will foundation) 
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Good Will agricultural development foundation is een organisatie die zich al 

jarenlang inzet voor duurzame landbouw. Zij geven trainingen in duurzame 

landbouwtechnieken aan basisgroepen in Kabarole district. Nu hebben enkele 

trainers wat gedaan aan deskundigheidsbevordering om bij te blijven op hun 

vakgebied. De opgedane kennis zal weer ingezet en gedeeld worden met 

basisgroepen in de regio door middel van trainingen. Het ging hier om een bedrag 

van € 500,- voor kwataniza 

Terug 

 

Project 32. Ama drama groep 

De AMA drama groep is een enthousiaste jongerengroep met als doel te vechten 

tegen aids door muziek, dans en drama. Deze groep vrijwilligers bestaat uit 8 

meisjes en 7 jongens. Zij maken een voorstelling over aids voor jongeren. Iedere 

dinsdag en donderdag oefenen ze met elkaar om een goede voorstelling te maken. 

De groep heeft 9 scholen bezocht met hun voorstelling. De bijdrage van 

Kwataniza was bedoeld voor dramalessen om het onderwerp aids goed te 

positioneren. Het ging om een bedrag van € 465,-. Zij zijn van plan om de scholen 

opnieuw te gaan bezoeken en op die scholen clubs op te zetten. Ze hebben nog 

veel meer goede ideeën. 

Terug 

 

Project 35. Vervoer voor Mutiba Foundation 

De vraag was een bijdrage aan een vervoermiddel, noodzakelijk om projecten in 

de omgeving te bezoeken. Mutiba foundation doet veel advieswerk en 

adviesdiensten voor agrarische groepen in Bukonzo east county. Het ging voor 

Kwataniza om een bedrag van € 250,- 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 36. Ibanda youth brigade 
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De Ibanda youth brigade traint zich in liedjes en drama, dat geschikt is om aan 

jongeren te presenteren. Hun programma gaat over "levensvaardigheden" en 

ontwikkeling. Daarbij ligt de nadruk op het bestrijden van AIDS onder jongeren. 

Zij hebben succesvolle dramashows uitgevoerd. In de eerste fase heeft de 

grorep op 10 plaatsen opgetrreden: op scholen, markten en in kerken. In de 

tweede fase heeft de Ibanda Youth Brigade in vijf weken op 16 plaatsen 

opgetreden: acht lagere scholen, drie middelbare scholen en in vijf kerken. 

Kwataniza heeft beide fasen gesponsord voor in totaal € 325,-  

Meer informatie  

Terug 

 

Project 37. National youth organisation for democracy. AIDS 

project 

De groep NAYODE heeft een onderzoek gedaan in de sloppenwijken van Kasese. 

De rapporteurs kwamen tot de conclusie dat de armoede, onveiligheid, 

analfabetisme en AIDS toenemen onder jongeren in deze wijken. Ze hebben 

bijeenkomsten voor jongeren georganiseerd met een video over HIV/AIDS. Door 

het onderzoek hadden ze al veel contacten. In twee fasen ging het hier voor 

Kwataniza om € 350,- 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 39. Duurzaam landbouwproject Rubona parish 

Trainers hebben de boerinnen en boeren geholpen en begeleidt bij het maken van 

plannen voor strategische marketing van hun produkten. Rubona parish ligt in 

Kisomono subcounty, Kabarole district. Het heeft 16 dorpen. De dorpen werden 

verdeeld in drie groepen om de communicatie over en mobilisatie voor de 

workshop te vergemakkelijken. Er zijn 3 workshops gegeven. Voor elke workshop 

werden per dorp de 3 of 4 boeren of boerinnen geselecteerd die het beste 

presteerden op het gebied van duurzame landbouw. Het is de bedoeling om 

uiteindelijk te komen tot de oprichting van een "village farmers marketing 

association". Door deze vereniging worden de landbouwprodukten gezamenlijk op 

de markt gebracht. Als onderdeel van dit programma werden intensieve 
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bezoeken gebracht aan de boerenfamilies om te kijken naar de 

produktiecapaciteit en de bereidheid om over te gaan op professioneel marketen 

van hun produkten. Kwataniza droeg € 390,- bij. 

Terug 

 

Project 40 Duurzaam landbouw-en veeteelt project (RCA) 

Dit landbouw- en veeteelt project komt ten goede aan 35 families. Voor dit 

project waren er twee fasen. In de eerste fase is er een vijfdaagse training 

gehouden over duurzame akkerbouw en veeteelt. De tweede fase was een geiten 

project. Het geiten project wordt geintegreerd in andere landbouw- en 

milieubeschermende aktiviteiten. Door de geiten wordt de lokale bevolking in de 

bergen voorzien van melk en komt er meer vlees beschikbaar, ter ondersteuning 

van het voedselpakket. Er zal meer olifantengras verbouwd worden als voedsel 

voor de geiten. Er worden bomen gepland voor de omheiningen en om erosie tegen 

te gaan. Bovendien leveren de geiten mest voor verdere bevruchting van het land. 

Het gras en de bomen conserveren het water, waardoor langdurige droogte 

afneemt. Het eindbedrag voor Kwataniza was € 500,- 

Terug 

 

Project 41. Mahyoro youth AIDS control group 

De groep bestaat uit 25 jongeren die door middel van drama, muziek en 

discussie, informatie verspreiden over het tegengaan van AIDS besmetting. De 

groep wilde eerst zelf meer getraind worden om dit goed te kunnen doen. Dit is 

gebeurd door een deskundige van de gezondheidsunit in de regio. Zij hebben ook 

drama voorstellingen gegeven op een markt en op twee lagere scholen. Kwataniza 

heeft € 350,- bijgedragen. 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 42. Biogas studie tour 
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een jongerengroep wilde kennis opdoen over het bouwen van biogas installaties. 

Daarvoor is de groep met een trainer op excursie geweest naar een werkende 

biogas installatie. Kwataniza heeft € 90 bijgedragen. 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 44. Nyakaina women organic farmers organisation 

Deze groep is in februari 2002 opgericht door twee enthousiaste vrouwen: 

Mirjam Aslimwe (20 jaar) en Sarah Kule. In de regio Kasese. Mirjam is studente 

van WREFI (zie ook onze projecten 21, 34, 38 en 47), zij doet bij WREFI een 

training in duurzame landbouw-technieken. Als onderdeel van deze opleiding 

organiseren studenten in hun eigen dorp een training voor een groep in duurzame 

landbouw technieken. Mirjam en Sarah zijn erg enthousiast en ze hebben een 

groep bij elkaar van 30 leden, allemaal vrouwen. Ze hebben een vijfdaagse cursus 

uitgevoerd en Kwataniza steunde deze groep met 150 euro. 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 45. St. Eliza organic farmers 

Deze groep heeft 43 leden. Ze zijn al bezig met het aanleggen van moestuinen 

om in de gezinnen een betere variatie in het voedsel te krijgen. Charles Mayani, 

student van WREFI (zie ook onze projecten 21, 34, 38 en 47) hielp mee om een 

vijfdaagse cursus te organiseren in organische landbouw technieken. De cursus is 

gehouden van 28 januari t/m 1 februari 2003. Voor Kwataniza ging het om een 

bijdrage van € 122. 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 46. Katooke Hill side organic farmers association 
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Deze groep van 19 vrouwen en 12 mannen opereert in de heuvels, grenzend aan 

de Ruwenzori mountains. Rabson Bwambale, student van WREFI (zie ook onze 

projecten 21, 34,38 en 47) heeft al een dag voorlichting gegeven over bodem 

erosie. Daardoor waren de mensen geinteresseerd geraakt in een vijfdaagse 

training in organische landbouw methoden. Kwataniza heeft € 122 bijgedragen 

aan die cursus. 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 47. Werkbezoeken WREFI 

WREFI heeft enkele zeer intensieve trainingen georganiseerd over duurzame 

landbouwtechnieken, waar vooral jongeren aan deelgenomen hebben (zie project 

34). Onderdeel van die training was dat de studenten in hun eigen dorp een groep 

gaan trainen in duurzame landbouwmethoden. WREFI wilde al die studenten 

bezoeken voor de follow-up en om te kunnen beoordelen hoe de studenten in de 

praktijk werken. Dat is gebeurd op 29 januari, 14 en 21 februari 2003. WREFI 

vroeg een tegemoetkoming in de reiskosten. Kwataniza heeft € 300 bijgedragen. 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 48. Kazingo youth poverty fighters association 

Deze groep bestaat uit 7 mannen en 1 vrouw. Ze hopen door hun activiteiten 

meer leden te krijgen. Ze zijn gestart met het houden van varkens. Ze heben een 

training gevolgd over hoe je op een verantwoorde manier varkens kunt houden. En 

ze hebben 5 varkens gekocht. Er heeft ook al een vervolgtraining plaats 

gevonden. Kwataniza heeft € 140 bijgedragen. 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 50. Musoma Tweterane, varkensproject 
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Deze groep is gevestigd in Kasusu, Musoma, net iets buiten Fort Portal, op de 

weg naar Kasese. Ze hebben 12 leden, waarvan 10 meiden. De twee leiders van de 

groep, Alice Basemora en Ana Birungi, zijn op cursus geweest bij Engabu Za 

Tooro (een provinciale Oegandese ontwikkelingsorganisatie). De groep is gestart 

met een lokaal varkensproject. De groep heeft op 1 maart een bezoek gebracht 

aan het Kihwera Piggery project (zie project 29). Op 29 en 30 mei was een 

tweedaagse training. Kwataniza heeft € 180 bijgedragen aan dit project. 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 51. Masitale Tweyimukye youth association 

De groep bestaat uit 19 betalende leden. Om lid te worden van deze groep 

moeten de leden 1.000 Ush betalen en bereid zijn om samen te werken met 

andere leden van de groep. De groep bevindt zich in Masitale zone, Kiyombia 

parish in Buheesi subcounty. Zij streven naar inkomens verwervende projecten. 

De groep wil zich verdiepen in het houden van geiten op een verantwoorde 

manier. Daarvoor is een tweedaagse training gehouden met een vervolgdag. Ze 

hebben ook een bok en twee geiten aangeschaft. Voor Kwataniza gaat het om een 

bedrag van 270 euro. Ze zijn nu bezig met een bijen project, waarbij ze 25 

bijenkorven hebben gemaakt. Een van de vrouwelijke leden van de groep heeft 

deel genomen aan de KOogere Award contest van Engabu Za Tooro en is 

geëindigd op de tweede plaats! 

Terug 

 

Project 53. Nyakabale group of organic production 

Er is een vijfdaagse training gehouden van 19 tot 23 mei. Het doel van de 

training was om de mensen aan te moedigen te stoppen met het verbranden van 

de bush (een ouderwetse manier om grond te ontginnen). Er is kennis 

overgedragen over moderne duurzame landbouwtechnieken. De deelnemers 

werden aangemoedigd meer bomen te planten om het milieu te beschermen en om 

de regens aan te trekken. Sinds de training is de groep bezig met de volgende 

activiteiten: 

 er is een demonstratie groententuin opgezet;  
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 ieder lid van de groep is thuis begonnen met een moestuin;  

 ieder lid is bezig met het bouwen van een eigentijdse dierenstal, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van lokale materialen;  

 het graven van greppels voor bodemconservatie;  

 een kleinschalig financieel project, waarbij de leden sparen en geld 

uitlenen aan elkaar  

Kwataniza heeft aan dit project € 75,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 54 Poppentheater Good Hope foundation 

De Good hope foundation for rural development houdt zich bezig met 

mensenrechten en dan speciaal kinder- en vrouwenrechten. Ze willen huiselijk 

geweld voorkomen en hebben daar een heel voorlichtingsprogramma voor. De 

groep wilde hun programma uitbreiden met een poppentheater en vroeg hiervoor 

335 euro steun. De groep maakt deel uit van een netwerk voor mensenrechten. 

Via dat netwerk hebben ze een training gevolgd over het maken en werken met 

poppen. Ze wilden deze technieken toepassen in hun voorlichtingsprogramma. Ze 

hebben inmiddels al vijf voorstellingen gegeven in kerken, bij vegaderingen van 

Local council 1 en op scholen. De lokale gemeenschap is erg enthousiast over de 

poppen voorstellingen. Dit is de eerste poppentheater groep in het discrict 

Kasese. De vraag naar voorstellingen overstijgt de mogelijkheden van de groep. 

Terug 

 

Project 55 Tentoonstelling Engabu Za Tooro 

Engabu Za Tooro is een jongerenplatform voor actie. Deze zomer organiseerden 

zij een week met allerlei festiviteiten. Een van de activiteiten was een 

tentoonstelling op 8 en 9 augustus. Hier kregen jongerengroepen de gelegenheid 

om hun producten en activiteiten te laten zien ter inspiratie voor andere 

jongeren en aan de lokale gemeenschap. Met deze tentoonstelling wil Engabu Za 

Tooro laten zien wat jongeren kunnen doen en bereiken. Ze willen jongeren hun 

producten laten aanbieden op de markt. Creativiteit bevorderen in kunst en 

nijverheid. En in muziek, dans, drama en het vlechten van mandjes. Kwataniza 

heeft deze activiteiten gesponsord met € 1.000,- 
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Terug 

Meer informatie over projecten van Kwataniza 

 

Project 13. Naaiproject  

De organisatie Butebe widows childcare association heeft dit naaiproject 

georganiseerd. Kwataniza heeft deze organisatie de afgelopen vier jaar bij 

meerdere projecten gesteund (zie ook project 1 en project 5). Voor dit 

naaiproject zijn de Butebe widows ook geholpen door de Nederlandse organisatie 

"vraag en aanbod", die vijf naaimachines heeft geleverd. Kwataniza heeft 400 

Euro betaald voor de aanschaf van stoffen. 10 leerlingen aan de opleiding hebben 

door een goed resultaat een certificaat gekregen. Zij kunnen nu zelfstandig 

naaiopdrachten uit voeren, waarbij ze, voor een gering bedrag per maand, de 

naaimachines van het project kunnen huren. Ze zijn begonnen met allerlei 

naaivaardigheden, zoals: recht stikken, naaimachine kennis en knoopsgaten 

maken. Na een tijdje hebben ze zelf patroon leren tekenen. Geleidelijk aan 

hebben ze steeds moeilijker werkstukken gemaakt. Margareth Nkwenge, de 

voorzitter van de groep, heeft de afgestudeerde meiden aangeraden om 

gezamenlijk aan de slag te gaan. 12 meisjes zijn nog bezig met de cursus, vijf van 

hen zijn bijna klaar. Onder begeleiding van 3 ervaren trainers worden de meisjes 

opgeleid tot het zelfstandig uitvoeren van opdrachten zoals het maken van 

schooluniformen. De meisjes betalen Ush 2000,- per maand (ongeveer 1,50 Euro) 

om de trainers te betalen. 

Terug 

 

Project 23. Bankjes voor de Mountains of the Moon primary school 

Dit is een lagere school met erg grote klassen. De school heeft veel problemen 

zoals: niet voldoende klaslokalen; te weinig toiletten en onvoldoende 

leermiddelen. Het grootste probleem is het gebrek aan schoolbanken. Volgens 

het hoofd van de school zitten er dagelijks 360 kinderen op de grond. Het hoofd 

van de school heeft met de ouders gepraat over het verbeteren van de 

standaard van de school. In de oudervergadering is afgesproken dat alle ouders 

200 shilling betalen voor de aanschaf van schoolbanken. De ouders hebben de 

ouderbijdrage ook daadwerkelijk betaald en Kwataniza heeft dat bedrag met 2 
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miljoen Ush aangevuld. De bankjes zijn ondertussen al in gebruik genomen. Ze 

zijn gemaakt door een plaatselijke timmerman. 

Terug 

 

Project 35. Vervoer voor Mutiba foundation 

De Mutiba foundation bedankt Kwataniza en Obumu (onze zuster organisatie in 

Wales) voor het geld dat gegeven is voor de motorfiets. De totale kosten voor 

de motorfiets waren 3,3 miljoen Ugandese shilling. De Mutiba foundation had 

zelf al 1,5 miljoen betaald. De bijdrage van Kwataniza was 360 Euro. De 

motorfiets heeft het gemakkelijker gemaakt voor de Mutiba foundation om huis 

aan huis bezoeken af te leggen aan families die getraind zijn in duurzame 

landbouw methoden. Deze families wonen verspreid in Bukonzo East County. De 

motorfiets wordt ook gebruikt voor het bezorgen van medicijnen voor kleinvee 

bij boeren en boerinnen. 

Mutiba foundation heeft veel bereikt op het gebied van training in duurzame 

landbouw methoden en het houden van dieren (gemengd bedrijf). Ze hebben 

volop plannen om de boeren/boerinnen uit te rusten met meer kennis en 

vaardigheden op het gebied van kwaliteit en kwaliteitscontrôle. Ze willen meer 

de nadruk gaan leggen op het verschaffen van marketing informatie. 

Terug 

 

Project 36. Ibanda youth brigade 

De groep bestaat uit 70 jongeren, in de leeftijd van 10 tot 35 jaar, waarvan 25 

jongens en 45 meisjes. Ze hebben een actief bestuur van 15 leden. De groep 

heeft drama voorstellingen uitgevoerd (met discussie na) op bij elkaar 26 

plaatsen. Daarbij kwamen ze de volgende problemen tegen: 

 veel oudere mensen zijn tegen het noemen van het woord condoom;  

 sommige mensen houden er niet van als er recht voor z'n raap gepraat 

wordt over wat er gebeurt in bars en disco's;  

 transport was vaak een probleem, omdat sommige plekken te ver zijn, ook 

voor het medisch personeel;  

 voor sommige leden was het programma te strak omdat ze zelf ook nog op 

school zitten;  
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 de groep wil meer met video's gaan werken  

De groep heeft al aardig wat resultaten behaald: 

 de meeste gemeenschappen die zijn bezocht hebben gevraagd of ze terug 

willen komen voor meer voorlichting;  

 zes jongeren (waarbij twee meisjes) zijn getraind als "community 

couseler" ;  

 er is een counseler kantoortje geopend in Ibanda parish voor jongeren en 

volwassenen;  

 vrijwillige counselen en testen is van start gegaan en meer dan 300 

jongeren hebben zich al laten testen;  

 andere groepen worden actief en gaan ook wat doen aan voorlichting over 

AIDS;  

 in totaal heeft de groep op de 26 plaatsen meer dan 13.200 mensen 

bereikt. 

Ibanda Youth Brigade heeft na afloop van dit project voor een groter project 

geld gekregen, via Kabarole Research Centre, van GOAL, een Ierse organisatie 

die HIV/AIDS projecten steunt. 

Terug 

 

Project 37. National youth organisation for democracy. AIDS 

project 

Nayode heeft zes seminars en 18 bijeenkomsten georganiseerd in drie 

afdelingen van de sloppenwijken. Het ging over gedragsverandering en het 

stimuleren van het gebruik van condooms. De uitkomsten van het onderzoek 

werden hierbij gebruikt. Ze hebben ook video's over HIV/AIDS laten zien met 

na afloop discussie. Voor het onderzoek wordt informatiemateriaal gemaakt en 

jongeren worden gestimuleerd om hun verhalen op te schrijven. Op de 

bijeenkomsten was ook een AIDS-deskundige aanwezig. De groep wil ook de 

autoriteiten van het district en de stad van de ernst van de situatie doordringen. 

NAYODE is verder gegaan met een groter project waarin ze hun ideeen en 

wensen hebben uiteen gezet. Dit vervolg project wordt nu gesteund met geld van 

HIVOS uit Nederland. 

Terug 
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Project 41. mahyoro youth AIDS control group 

Deze groep opereert in Mahyoro subcounty in de buurt van Lake George. De 

problemen in de vissersdorpen rond Lake George zijn: het grote aantal 

vroegtijdige schoolverlaters (school drop-outs), vroege zwangerschappen, het 

grote aantal besmettingen met AIDS, doden als gevolg van AIDS en de grote 

vraag naar geld onder jongeren. De groep werkt in 5 parochies in de buurt op 

scholen en kerken. Ze willen ook naar centra waar buitenschoolse jeugd bij 

elkaar komt. Het budget wordt gebruikt voor training, het maken van informatie-

materiaal en voor een deskundige op het gebied van AIDS. Zoals met alle 

projecten, kwam ook bij dit project het initiatief van de groep zelf. Het project 

werd mogelijk gemaakt door steun van Kwataniza 

Terug 

 

Project 42. Biogas studie tour 

Kicuucu Lyamabwa youth volunteers for development is een jongerengroep die in 

hun regio al vele energiebesparende ovens heeft gebouwd. Deze activiteiten 

wilden ze nu uitbreiden met biogas. De groep heeft geinventariseerd of er animo 

voor is. Dat was het geval. Nu wil de groep zich eerst gaan bekwamen in het 

bouwen van biogas installaties. De groep wilde hiervoor eerst op excursie naar 

een boer in Kasese, maar die is inmiddels verhuisd naar Rwanda. Ze zijn in plaats 

daarvan op 13 januari 2003 met 17 leden op excursie geweest naar een boer in 

het Bushenyi district, die een werkende installatie heeft. Er is een trainer mee 

geweest voor de uitleg en voor achtergrond informatie. 

Terug 

 

Project 44. Nyakaina women organic farmers organisation 

Deze groep van 30 vrouwen heeft een vijfdaagse training van twee vrouwen 

gekregen, waarvan er een een langdurige opleiding volgt bij WREFI (Western 

Rift valley Ecological Farm Institute). Dit project staat onder supervisie van 

Maate K. Joseph, van WREFI, die ook de follow up verzorgt. De groep verzorgde 

zelf de reiskosten voor de deelnemers, de verblijfskosten en de helft van de 

kosten voor het gereedschap. 

Terug 
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Project 45. St. Eliza organic farmers 

Op de vijfdaagse cursus waren de eerste dag 60 deelnemers, de tweede dag 61, 

de derde dag 65, de vierde dag 55 en op de vijfde dag 81. De aantallen waren 

hoger dan verwacht. De mensen zijn erg leergierig naar nieuwe 

landbouwmethoden. Het financieel verslag is volgens de planning en de begroting. 

De training werd afgesloten met het motto van de groep: "eet vandaag en 

morgen". Dit project staat onder supervisie van Maate K. Joseph, van WREFI, 

die ook de follow up verzorgt. De groep verzorgde zelf de reiskosten voor de 

deelnemers, de verblijfskosten van de groep en de trainers. In de toekomst wil 

de groep meer training en gereedschappen voor het uitoefenen van duurzame 

landbouwmethoden. Ze willen een demonstratieboerderij opzetten waar bomen, 

planten en verschillende gewassen gekweekt worden. Later willen ze nog een 

toeristencentrum opzetten in hun gebied. 

Terug 

 

Project 46. Katooke Hill side organic farmers association 

De vijfdaagse training begon op 27 januari 2003. Op de eerste dag waren er 26 

deelnemers, de tweede dag 35, de derde dag 34, de vierde dag 35 en de vijfde 

dag 32. De training werd gehouden in Katooke primary school. De financiële 

verantwoording was zoals begroot. Iedereen was erg betrokken bij het geheel 

door de afwisseling van theorie en praktijk. Dit project staat onder supervisie 

van Maate K. Joseph, van WREFI, die ook de follow up verzorgt. De groep 

verzorgde zelf de reiskosten voor de deelnemers, de verblijfskosten van de 

groep en de trainers. In de toekomst wil deze groep uitwisselingsbezoeken aan 

andere groepen. En varkens houden voor de mest en voor meer inkomsten voor de 

leden. Ze willen meer training en landbouwgereedschap om het werk goed te 

kunnen uitvoeren. Het einddoel is een demonstratieboerderij met dieren en 

gewassen. 

Terug 

 

Project 47. Werkbezoeken WREFI 
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WREFI wilde de groepen van de studenten bezoeken voor de follow-up en om te 

kunnen beoordelen hoe de studenten in de praktijk werken. WREFI vroeg daarom 

een tegemoetkoming in de reiskosten voor 9 werkbezoeken. WREFI heeft de 

volgende groepen bezocht: 

 Nyakabale group of organic production  

 Bugoye task force environmental conservation  

 Munkunyu sustainable agriculture training group  

 Nyakaina women organic farmers organisation (project 44)  

 Katooke Hillside organic farmers (project 46)  

 St. Eliza organic farmers (project 45)  

 Kibagha livestock farmers association  

 Harugale joint group  

 Rwano MPA-Nkuhe group  

WREFI heeft zelf de verblijfskosten tijdens de werkbezoeken voor zijn 

rekening genomen en een deel van de reiskosten. 

Terug 

 

Project 48. Kazingo youth poverty fighters association 

Deze groep is gestart in februari 2001 met 8 leden: 7 mannen en 1 vrouw. Ze 

hebben geprobeerd meer vrouwen bij de groep te betrekken, maar dat is nog 

niet gelukt. Ze zijn op het idee gekomen een groep te vormen door een training 

van Engabu Za Tooro (een provinciale organisatie). De leden van Kazingo youth 

poverty fighters betalen 3.000 Ush. Het bestuur komt elke zondag bij elkaar. 

Patrick is de voorzitter, Francis is de secretaris, Wilson is tweede secretaris en 

Beatrice is de penningmeester. Op de eerste en de derde zondag van de maand 

komt de hele groep bij elkaar. Ze houden verslagen en een kasboek bij. Ze 

hebben ook statuten voor de groep gemaakt en zijn geregistreerd bij Local 

Council 1. De groep is al eerder gestart met twee lokale varkens. Voor dit 

project wilden ze een andere soort aanschaffen omdat die meer vlees geeft. De 

vader van de voorzitter heeft de groep land ter beschikking gesteld om een 

varkenshok te bouwen. Varkens geven twee keer per jaar biggen. De biggen willen 

ze verkopen en verdelen onder de leden. De groep is beginnen met een training. 

Daarna willen ze een bezoek brengen aan het varkensproject in Kihwera (project 

29). Ze kijken hoe het varkenshok daar is gebouwd en welke ervaringen ze 

kunnen opdoen. In hun project-verslag beloven ze dat ze hun best zullen doen en 
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hard zullen werken om van hun project een voorbeeld project te maken voor 

andere jongeren. 

Terug 

 

Project 50. Musoma Tweterane, varkensproject 

Het lidmaatschap voor deze organisatie is 1.000 Ush. Daarnaast betalen ze elke 

week 200 Ush contributie. Hierdoor komen er alleen gemotiveerde leden bij. Op 

zondag komt de groep bij elkaar. Ze hebben nu al 4 varkens, waarvan 2 biggetjes 

van 2 maanden oud. Ze zijn begonnen met het materiaal voor een nieuw 

varkenshok. Daarnaast is de groep ook op kleine schaal bezig met een champignon 

kwekerij. De leden dragen zelf 198.000 Ush bij, wat besteed gaat worden aan de 

bouw van het varkenshok. Ook het eten tijdens de excursie en de trainingen is 

voor rekening van de leden. Op de training kwamen de volgende onderwerpen aan 

de orde: 

 het fokken, voeren en huisvesten van varkens  

 het bestrijden van varkens ziekten;  

 het bijhouden van financieën en verslagen;  

 beginselen van groeps management;  

 marketing.  

Kwataniza heeft de trainers, het cursusmateriaal en de aankoop van 5 varkens 

betaalt. 

Terug 
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