
In 2005 afgeronde projecten 

 

 108.Joint Effort to save the women in development  
 107. Kitonzo Tukolere Hamu women development  
 106. Kunyamaseke Twanzane Women group  

 105. Sustainable agriculture of Kasese  

 104. Mugnende women group  

 103. Buzira Kuyitherana women and men  

 102. St. Tereza women group  

 101. Kinywangoko 11 rural women association  

 100. Kitholhu vanilla and Moringa farmers association  

 98. Voorlichtingscampagne SANET over DDT  

 97. RAC 1 mei viering  

 96. Aankoop grond voor WREFI  
 95. Good hope foundation for rural development  
 94. Werkbezoeken WREFI  
 93. Kighenge women association  

 91. Mbunga sustainable farmers association  

 90. RWMI centre for sustainable organic farming  

 89. Kamukamu sustainable agriculture group  

 88. Bibliotheek Kawempe youth centre  

 87. Kawempe youth centre  

 86. Brug over de Mpanga rivier  
 85. Cultureel gala drama training  
 84. Biogasproject Kicuucu Lyamabwa  

 83. KIIMA foods Kasese  

 82. Kalehe home care (watertank)  
 81. Ruwenzori anti corruptie week 2004  

 80. Netwerken in de Ruwenzori regio  

 74. Morongo women and men association  

 70. Mirongo Top Hill united youth association  

 59. Bibliotheek Kawempe youth centre  

 43. Campagne tegen huiselijk geweld  

 10. Brug over de Mpanga rivier 

 

Project 108. Joint Effort to save the women in development 

Deze groep is actief in Kyamukube village, Kisomoro subcounty in Kabarole 

district. Ze hebben 25 leden: 15 vrouwen en 10 mannen. Ze verbouwen 

passievruchten, bananen, cassave en mais. En ze houden kleinvee. Ze hebben een 

gebrek aan kennis en vaardigheden in duurzame landbouwmethoden. Daarom 
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heeft de groep een vijfdaagse training van WREFI gevolgd. Kwataniza heeft € 

123,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 107. Kitonzi Tukolere Hamu women development association 

Deze groep uit Kitonzi village, Kibito subcounty in Kabarole district heeft 20 

leden: 6 mannen en 14 vrouwen. Ze houden geiten en ze verbouwen vanille, 

cassave en bananen. Zij willen graag hun opbrengsten verhogen en daarvoor 

hebben ze een vijfdaagse training gevolgd, verzorgd door WREFI. Aan Kwataniza 

werd een bijdrage gekregen van € 112,- 

Terug 

 

Project 106. Kinyamaseke Twanzane women group 

Deze groep bevindt zich in Kinyamaseke trading centre, Munkunyu subcounty, 

Kasese district. Er zijn 20 leden, allemaal vrouwen. De vrouwen hebben elkaar 

geholpen met het houden van kleinvee en het verbouwen van gewassen. Ze 

verbouwen ook bananen. Ze passen natuurlijke methoden toe, maar willen graag 

de opbrengst verhogen. WREFI heeft een vijfdaagse training verzorgd. Voor 

Kwataniza gaat het om een bijdrage van € 117,- 

Terug 

 

Project 105. Sustainable agriculture of Kasese 

Deze groep uit Kyogha village, Bwera subcounty, heeft 20 leden: 8 mannen en 12 

vrouwen. Ze verbouwen groenten en koffie en er zijn bananenplantages. Ze willen 

ook organische producten gaan verhandelen. De doelstelling van de groep is het 

verhogen van hun inkomsten. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de 

voedselvoorziening (food security) in hun gebied. WREFI heeft hen een 

vijfdaagse training aangeboden over duurzame landbouwmethoden, waarvoor aan 

Kwataniza een bijdrage werd verkregen van € 112,-. 

Terug 

http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub6.php&submenu=kop4#begin
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub6.php&submenu=kop4#begin
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub6.php&submenu=kop4#begin
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub6.php&submenu=kop4#begin


 

Project 104. Mugnende women group 

Deze projectaanvraag is van een groep uit Nsenyi parish, Kisinga subcounty, 

Kasese district. De groep heeft 20 leden: 12 vrouwen en 8 mannen. De 

groepsleden verbouwen knoflook en ze houden kleinvee en kippen. Ook sparen ze 

geld en lenen dit uit. De groep heeft deel genomen aan een vijfdaagse training, 

verzorgd door studenten van WREFI. De verwachting is dat hierdoor de 

opbrengsten zullen stijgen. Kwataniza heeft € 116,- bijgedragen.  

Terug 

 

Project 103. Buzira Kuyitherana women and men 

Deze groep bevindt zich in Buzira village, Nsenyi parish, Kisinga subcounty, 

Kasese district. Er zijn 15 leden, waarvan 10 vrouwen. De groep heeft een 

gezamenlijk spaarfonds, waadoor arme ouders hun kinderen naar middelbare 

scholen kunnen sturen. De groep houdt geiten en varkens. Helaas hebben de 

geiten veel last van ziekten. Ze verbouwen groenten, maar hebben problemen 

met de waterhuishouding en de opbrengst is erg laag. WREFI heeft voor hen een 

training georganiseerd. Kwataniza heeft een bijdrage gegeven van € 105,- 

Terug 

 

Project 102. St. Tereza women group 

Deze groep is gevestigd in Nsenyi parish, Kisinga subcounty, Kasese district. Er 

zijn 20 leden: 10 vrouwen en 10 mannen. Zij verbouwen koffie en bananen en ze 

maken bakstenen. De groep werkt in heuvelachtig terrein. Onjuiste 

verbouwingstechnieken leidde tot bodemerosie. hevige regens hebben de 

vruchtbare grond weg gespoeld. WREFI heeft voor hen een cursus 

georganiseerd over nieuwe landbouwtechnieken die erosie tegengaan. Daarnaast 

zien ze het belang in van het (her)planten van bomen (agroforestry). Van 

Kwataniza heeft een bijdrage gegeven van € 114,- 

Terug 
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Project 101. Kinywangoko rural women association 

Deze groep uit Kinywangoko village, Rwanguhyo parish, Kisinga subcounty, Kasese 

district, is in 2003 opgericht en heeft 20 leden: 13 vrouwen en 7 mannen. Dit is 

een goed georganiseerde groep die zich toelegt op het verbouwen van groenten 

en bananen. Zij sparen geld en lenen het uit. De groep heeft problemen met het 

vruchtbaar houden van de grond. Ook waterconservering is een probleem. 

Studenten van WREFI hebben deze groep een cursus gegeven over biologische 

landbouw. De verwachting is dat hierdoor de opbrengst zal stijgen. Kwataniza 

heeft € 110,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 100.Kitholhu vanilla and Moringa farmers association 

Deze groep uit Kitholhu subcounty in Bwera, Kasese district (dicht bij de grens 

met Congo) bestaat uit 30 leden: 4 vrouwen en 26 mannen. Zij verbouwen mais, 

bananen en bonen. Hun hoofdproduct is vanilla en moringa. En ze houden geiten. 

WREFI heeft een vijfdaagse training verzorgd over het vruchtbaar houden van 

de grond, het bestrijden van plantenziekten, het op een ecologische manier 

werken en over marketing vaardigheden. Voor Kwataniza gaat het om € 118,- 

Terug 

 

Project 98. Voorlichting SATNET over DDT 

SATNET is een afkorting van Sustainable Agriculture Trainers Network. 

SATNET heeft radio-uitzendingen verzorgd om voorlichting te geven over het 

regeringsplan om DDT te gaan inzetten tegen de malaria mug. Jaarlijks 

overlijden 80.000 Oegandezen aan malaria. De regering denkt hier wat aan te 

doen door op beperkte schaal twee maal per jaar het giftige DDT te gaan 

spuiten op binnenmuren van huizen. Sommige politici zien DDT als een 

wondermiddel, terwijl al lang bekend is dat DDT zeer giftig is en schade 

toebrengt aan de voortplantingsorganen, de kwaliteit van sperma en aan 

ongeboren kinderen. Bovendien werkt het niet tegen de malariamug. In India 

werd tien jaar lang DDT gebruikt, waarna bleek dat het aantal muggen en 

malariagevallen twee maal zo groot was als daarvoor. SATNET vreest voor de 

volksgezondheid, maar ook voor de export van koffie, vis, melk, honing, vlees en 

andere producten. Europa, Amerika, Japan en de Arabische staten tolereren 
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geen enkel DDT-gebruik. DDT lost niet op in water en blijft jarenlang actief. Het 

is dus zeer schadelijk voor het milieu. SATNET heeft in de 

voorlichtingscampagne niet alleen de negatieve gevolgen van DDT aangegeven, 

maar ook alternatieven. Zoals: doeltreffende medicatie, het preventieve gebruik 

van thee van Artensia planten, natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals 

pyrthetrum, schoonhouden van het huis, gebruik van muskietennetten en meer 

onderzoek naar een goed vaccin tegen malaria. Kwataniza heeft SATNET een 

bijdrage gegeven van € 760,-. 

Terug 

 

Project 97. RAC 1-mei viering 

De Ruwenzori Anti Corruption coalition werd opgericht in 2003. Sindsdien 

organiseert het RAC elk jaar anti-corruptieweken. Kwataniza steunde de anti-

corruptieweken van het RAC al eerder: in 2003 in Fort Portal (project 57), in 

2004 in Kyenjojo (project 69) en Bundibugyo (project 80). In mei 2005 was 

Kasese aan de beurt. De laatste grote bijeenkomst, in Bundibugyo, heeft veel 

stof doen opwaaien. Corrupte leiders, die geld gestolen hadden dat bestemd was 

voor een wegenproject, werden gedwongen dit binnen een week terug te betalen. 

De weg, waar al twee jaar geleden geld voor was gereserveerd, is inmiddels 

aangelegd. Corruptie is een groot probleem in Oeganda. Tijdens de bijeenkomst 

in Kasese kon het publiek vragen stellen en werd corruptie openlijk aan de kaak 

gesteld. Politieke leiders van Kasese waren aanwezig en zij moesten de vragen 

beantwoorden. Kwataniza heeft € 1.000,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 96. Aankoop van grond voor WREFI 

Deze projectaanvraag van het Western Rift Valley Ecological Farmers Institute 

(WREFI) gaat om de aankoop van een aangrenzend stuk grond en de aanleg van 

waterleiding. Deze grond is, samen met een bestaand stuk, voldoende voor de 

bouw van het trainingsinstituut voor duurzame landbouwmethoden. De extra 

grond is ook bedoeld voor de aanleg van een demonstratietuin. De nieuwe grond 

zal ook een aantal stafleden gaan huisvesten. Kwataniza heeft € 1420 gegeven. 

WREFI heeft zelf ook een deel bijgedragen. 

Terug 
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Project 95. Good hope foundation for rural development 

Deze aanvraag was voor de bouw van twee kamers waar slachtoffers van 

seksueel geweld kunnen worden opgevangen.. De kamers zijn vooral voor het 

councelen van kinderen die zijn mishandeld. Good hope is al vier jaar bezig met 

voorlichting over de rechten van vrouwen en kinderen. Training is daarbij een 

belangrijk element. De besteding is iets anders uitgevallen dan werd begroot: 

men was vergeten om stenen en klei in de begroting op te nemen. En de prijs van 

de lijn viel hoger uit. Voor Kwataniza ging het om € 845,- en dag geld is volledig 

volgens de begroting besteed, De niet voorziene kosten konden worden betaald 

dankzij een donatie van een andere organisatie. 

Terug 

 

Project 94. Werkbezoeken WREFI 

Deze aanvraag komt van WREFI, Western Rift Valley ecological farmers 

Institute. WREFI heeft enkele zeer intensieve trainingen en opleidingen over 

duurzame landbouwmethoden, waar vooral jongeren aan deelnemen. Onderdeel 

van de training is dat de opgeleide jongeren in hun eigen dorp of regio groepen 

gaan trainen in duurzame landbouwmethoden. WREFI ziet er dan op toe dat de 

studenten de trainingen goed uitvoeren. WREFI evalueert met de studenten of 

ze het geleerde ook in de praktijk brengen. Daarom heeft WREFI werkbezoeken 

georganiseerd bij trainingen in vijf verschillende plaatsen, verspreid over de 

districten Kabarole en Kasese. WREFI vroeg voor die werkbezoeken aan 

Kwataniza een bijdrage vragen van € 137,-. Dit gaat om reis- en verblijfskosten 

van de WREFI deskundigen. 

Terug 

 

Project 93. Kighenge women asscociation 

Deze groep bevindt zich in Kighenge parish, Kyarumba subcounty, Kasese 

district. Er zijn 40 leden, waarvan 38 vrouwen. De groep houdt zich onder 

andere bezig met credit en savings, met het houden van vee en het houden van 

kippen. Ze wilden graag een training in het houden van klein vee. Daarom vroegen 
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ze aan studenten van WREFI om een cursus te organiseren in duurzame 

landbouw. Aan Kwataniza vroegen ze een bijdrage van € 139,- 

Terug 

 

Project 91. Mbunga sustainable farmers association 

Deze groep bevindt zich in Mbunga village, Masele parish, Kilembe subcount, 

Kasese district. Er zijn 30 leden, waarvan 20 vrouwen. Zij verbouwen koffie en 

bananen en ze planten bomen. De groep verbouwt de gewassen op de steile 

hellingen van de Ruwenzori mountains in Kilembe. Ze hebben daar grote 

problemen met de erosie van de grond. De groep heeft een vijfdaagse training 

geroganiseerd waarin ze leerden hoe ze de grond beter kunnen bewerken en 

erosie tegen kunnen gaan. Zij vroegen en kregen een bijdrage van Kwataniza van 

€ 178,- 

Terug 

 

Project 90. RWMI centre for sustainable organic farming 

WREFI studenten hebben een training gegeven aan een groep in hun eigen dorp. 

Deze groep bevindt zich in Gatyana village, Rwimi subcounty, Kabarole district. 

Er zijn 23 leden, waarvan 15 mannen en 8 vrouwen.De groep verbouwt vanille, 

bananen, fruit en groenten. Zij hebben problemen met het conserveren van de 

aarde en het water op hun land. Ze hebben onvoldoende kennis over het houden 

van diren. De vijfdaagse training ging over duurzame landbouw. Kwataniza droeg 

€ 135,- bij. 

Terug 

 

Project 89. Kamukamu sustainable agriculture group 

Deze groep bevindt zich in Nsongi village, Kibito county, Kabarole district. Er 

zijn 15 leden, waarvan 10 vrouwen. De groep houdt zich bezig met het verbouwen 

van gewassen als maïs, aloë vera, bananen en bonen, en met het houden van 

geiten. De opbrengst is echter laag en zij hebben te kampen met planten ziekten. 

Zij hebben een training georganiseerd in duurzame landbouwmethoden. 

Kwataniza gaf een bijdrage van € 130,- 
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Terug 

 

Project 88. Bibliotheek Kawempe youth centre (KYC) 

Kawempe youth centre is een bibliotheek en jongeren studie centrum in 

Kawempe, een buitenwijk van Kampala. De organisatie is in 1999 opgericht met 

hulp van een Nederlandse vrijwilligster. Vanaf het begin was het een groot 

succes. Er waren de eerste zes maanden al meer dan 4000 lezers. De bibliotheek 

wordt elke dag door meer dan 100 jongeren bezocht. De bibliotheek is tot nu toe 

gehuisvest in een school. De school heeft de ruimte nu zelf nodig. Daarom heeft 

Kawempe youth centre (Kyc) een stukje grond gekocht met een onafgebouwd 

huis er op. Esther Kyazike is de coördinator van KYC. Zij is op de 

ledenvergadering geweest van Kwataniza, waar zij een indrukwekkend verhaal 

vertelde. Esther heeft daarna een gedetailleerde begroting gemaakt van wat er 

allemaal nodig is om de nieuwe locatie goed te laten draaien. KYC heeft een 

bijdrage gevraagd en gekregen van Kwataniza van € 6.500,- 

Terug 

 

Project 87. Kawempe youth centre Kampala 

Kawempe youth centre is een bibliotheek en jongeren studie centrum in 

Kawempe, een buitenwijk van Kampala. De organisatie is in 1999 opgericht met 

hulp van een Nederlandse vrijwilligster. Vanaf het begin was het een groot 

succes. Er waren de eerste zes maanden al meer dan 4000 lezers. De bibliotheek 

wordt elke dag door meer dan 100 jongeren bezocht. De bibliotheek is tot nu toe 

gehuisvest in een school. De school heeft de ruimte nu zelf nodig. Daarom heeft 

Kawempe youth centre (Kyc) een stukje grond gekocht met een onafgebouwd 

huis er op. Kwataniza heeft € 2200,- gegeven voor 60 stoelen en voor boeken. 

Terug 

 

Project 86. Brug over de Mpanga rivier 

het gaat om een lokale brug over een rivier. De oude brug staat zodanig op 

instorten dat er geen auto of ander vervoermiddel meer overheen kan. De brug 

is van groot belang voor een groot achterliggend gebied. De boerinnen uit dit 

gebied gebruiken de brug om hun produkten naar de markt te kunnen brengen. 
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Twee jaar geleden is al begonnen met de bouw van een nieuwe brug (zie ook 

project 10). De bouw ligt stil vanwege geldgebrek. De ingenieur van het district 

heeft nu een begroting opgesteld voor het afbouwen van de brug. Kwataniza 

heeft € 600,- gegeven. De rest wordt door de lokale overheden opgebracht. 

Voor Kwataniza is dit project hiermee afgerond. 

Terug 

 

Project 85. Cultureel gala drama training 

Dit gaat om een cultureel gala voor 13 groepen uit de Ruwenzori regio. De 

groepen zijn gespecialiseerd in drama, poppentheater, muziek en dans. 

Poppentheater, drama en muziek blijken al langer een goed middel om 

"ontwikkelingsboodschappen" over te brengen naar het grote publiek. Het 

meerendeel van de deelnemers waren vrouwen en jongeren. Elke groep kreeg een 

half uur de tijd om iets te presenteren. Het was de bedoeling dat de groepen van 

elkaar leren en geïnspireerd worden om hun optreden nog verder te verbeteren. 

Er werden ook prijzen worden uitgedeeld en een deskundige jury heeft de 

optredens beoordeelt. Kwataniza heeft € 1000,- gedoneerd voor de kosten en de 

organisatie van het festival. Aan het publiek werd Ush 2000,- per persoon 

toegang gevraagd. 

Terug 

 

Project 84. Biogas project van Kicuucu Lyamabwa 

Deze groep heeft al eerder een project gehad voor energiebesparende ovens. 

Tijdens dit project hebben 20 leden de training gevolgd in het maken van biogas. 

Het ging om een theoretische training van 3 dagen, het bouwen van de fundering 

en de constructie van de biogasinstallatie gedurende 3 dagen en de installatie, 2 

dagen. Er is een voorbeeld biogas installatie geïnstalleerd in Lyamabwa parish, 

Kisomoro subcounty. Het koken op biogas bleek erg efficient te zijn. De 

vervuiling in de keuken minimaliseerde, evenals het gebruik van brandhout. Na 

drie maanden bleek er echter een lek te zijn in een plastic pijp, waardoor de 

gastoevoer verminderde. Dit probleem wordt nog opgelost. De groepsleden 

verzamelen nu geld voor de vervanging van de plastic pijp. Kwataniza heeft € 

265,- bijgedragen aan dit project. 

Terug 
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Project 83. Kiima foods Kasese (training milieuproject) 

Kiima foods association is een lokale NGO die zich al sinds 1998 richt op het 

promoten van biologische landbouwmethoden in en rond Kasese town. Op 19 juni 

2004 was er een open dag over biologische landbouwmethoden, waar meer dan 80 

deelnemers naar toe kwamen. De groep wil nu een pilot project starten waar 50 

huishoudens bij betrokken zijn. Zij hebben een training gekregen over het 

belang van gescheiden huis-afval, compost maken en het aanleggen van 

moestuintjes bij het huis. De training werd gehouden in vier dagen, vier uur per 

dag. ieder gezin kreeg twee afvalcontainers, een voor compost en een voor 

plastic, glas, blik, enz. De eigen bijdrage van de groep bestond uit: hun arbeid, 

gebruik van het land en gereedschap en materiaal dat geoogst moest worden en 

weer ingezet voor de groep. Zij vroegen en kregen van Kwataniza een bijdrage 

van € 640,- 

Terug 

 

Project 82. Watertank voor Kalehe home care 

Kalehe home care is een groep die haar trainingscentrum gebruikt voor 

activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, vrouwenrechten, vredes 

activiteiten en duurzame landbouw. De groep vroeg hulp bij het bouwen van een 

watertank van 10 kubieke meter, waarin regenwater kan worden opgevangen en 

bewaard. De tank is nu klaar en wordt gebruikt bij de demonstratietuin, als 

drinkwater bij bijeenkomsten, voor irrigatie van moestuinen in de droge tijd. De 

groep droeg zelf meer dan de helft bij. Kwataniza heeft € 600,- bijgedragen. 

Namens Kalehe home care heeft Mrs. Mary Kibikyabo een brief gestuurd om te 

bedanken en met de vriendelijke groeten voor alle leden van Kwataniza. 

Terug 

 

Project 81. Ruwenzori anti corruptie week 2004 

Ook in 2003 organiseerde de anti-corruptie coalitie een anti-corruptie week. In 

2004 werd de week gehouden in het district Bundibudgyo, dat grenst aan Congo. 

Aan Kwataniza werd vooral gevraagd de activiteiten met middelbare scholieren 

te ondersteunen. Het is heel normaal dat scholieren presentjes uitdelen om 

http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub6.php&submenu=kop4#begin
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub6.php&submenu=kop4#begin


daarmee stemmen te winnen om gekozen te worden als scholierenleider in de 

school. Als scholieren op jonge leeftijd mee gaan doen met deze slechte 

gewoonten, dan is het moeilijker om dit op latere leeftijd nog te veranderen. 

Vooral als ze gekozen willen worden voor andere politieke functies. De scholieren 

moeten er ook op toezien dat de leiding van de school vrij is van corruptie. Het is 

belangrijk ook leerkrachten hierop aan te spreken. Er werd onder andere een 

debat georganiseerd en een quiz. Voor de verschillende activiteiten werd aan 

Kwataniza een bijdrage gevraagd en ontvangen van € 700,- 

Terug 

 

Project 80. Netwerken in de Ruwenzori regio 

Het gaat om een tweedaagse bijeenkomst van vertegenwoordigers van netwerken 

en organisaties die in de Ruwenzori regio actief zijn. Er werd besproken hoe ze 

op landelijk niveau beter vertegenwoordigd kunnen zijn. De meeste dingen 

worden nu in de hoofdstad Kampala geregeld, zonder dat de mensen uit de regio 

er bij zijn. Zij willen ook kennis en ervaringen uitwisselen. Kwataniza heeft € 

300,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 74. Morongo women and men association 

Dit is een groep van 21 leden in Morongo village, in het district Kyenjojo. De 

vereniging is in 2003 opgericht om de levensstandaard van de lokale bevolking te 

verbeteren. Ze betalen Ush 1000,- om lid te worden en nog eens Ush 1000,- aan 

het eind van elke maand. Zij wilden graag overgaan op duurzame 

landbouwmethoden. Ze hebben daarom een training georganiseerd, waarvoor zij 

van Kwataniza een bijdrage ontvingen van € 85,- 

Terug 

 

Project 70. Mirongo top hill united youth association 

De Mirongo top hill united youth association is opgericht nadat Peter 

Kusemerewa en Friday Rogers naar een training zijn geweest van Engabu Za 

Toroo in juni 2003. De groep bestaat uit 10 leden: vijf vrouwen en vijf mannen. 
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Alle leden hebben voor hun lidmaatschap Ush 2.000,- moeten betalen. Ze hebben 

zes bestuursleden, waarvan drie vrouwen: de vice voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. Officieel zijn ze gekozen voor een jaar, daarna moeten ze 

opnieuw gekozen worden. De groep heeft als doel om samen projecten op te 

zetten, om werkgelegenheid te creeren en gezamenlijk financiele steun aan te 

vragen. De groep heeft Kwataniza ondersteuning gevraagd voor de aanschaf van 

meer varkens. De groep heeft twee leden naar het varkensproject van Musoma 

Tweterane gestuurd (project 50) en deze leden hebben terug gerapporteerd 

naar de groep hoe ze het beste een varkensstal kunnen bouwen en wat belangrijk 

is bij het houden van varkens. Het ging voor Kwataniza om een bedrag van € 120,- 

Terug 

Project 59. Bibliotheek Kawempe youth centre 

De Kawempe youth centre in Kampala organiseert en beheert een bibliotheek. 

Deze bibliotheek speelt een belangrijke rol in de wijk waar hij staat. Veel 

jongeren komen er studeren. De aanloop is zo groot dat de ruimte veel te klein 

is. Kawempe youth centre heeft enkele goed bruikbare tweede hands party 

tenten gekocht. Zij hebben ook veel behoefte aan het uitbreiden van hun 

boeken. Kawempe youth centre bestaat alleen van de kleine bijdragen die zij voor 

het uitlenen van de boeken vragen. Ze hebben geen geld om nieuwe boeken en de 

tenten te kopen. Kwataniza heeft een bijdrage gegeven van € 500,- 

Terug 

 

Project 43. Campagne tegen huiselijk geweld. NAWOU 

Een vrouwenorganisatie in het Kabarole district voert een campagne tegen 

huiselijk geweld en voor de bevordering van de stabiliteit in de gezinnen en 

families. NAWOU werkt daarbij samen met allerlei lokale groepen en probeert 

vertrouwenspersonen op te leiden: twee vrouwen en een man per parish (lokale 

gemeenschap, gehucht of wijk). En NAWOU heeft dramagroepen opgeleid die 

voorstellingen geven in gehuchten en dorpen over huiselijk geweld. Kwataniza 

heeft een bijdrage gegeven van € 5.000,- 

Meer informatie over dit project 

Terug 
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10)Brug over de Mpanga rivier  

Kwataniza steunt de renovatie van de brug over de Mpanga rivier. Renovatie van 

de brug speelt een belangrijke rol in het regionale transport van een aantal 

dorpen naar Fort Portal. Een gerenoveerde brug draagt bij aan de ontwikkeling 

van de regionale economie. Bijvoorbeeld doordat kleine boeren beter in staat 

zullen zijn om hun producten af te zetten op de markten in Fort Portal. De brug 

wordt ook gebruikt door schoolkinderen en patienten die naar het ziekenhuis 

moeten. Meerdere organisaties steunen dit project omdat de totale kosten voor 

Kwataniza te hoog zijn. Kwataniza heeft € 727,27 bijgedragen voor de eerste 

fase (zie ook project 86). 

Terug 

 

 

Project 43. Campagne tegen huiselijk geweld. NAWOU 

NAWOU is een afkorting van National Association of Women Organisation in 

Uganda. Deze landelijke vrouwenorganisatie heeft een afdeling in het Kabarole 

district. Deze afdeling is in 1993 opgericht. Het nieuw gekozen bestuur wil 

activiteiten opzetten in het district. Ze willen campagne gaan voeren in twee 

subcounties van Kabarole, namelijk in Mugusu en Bukuuku. In deze subcounties 

komt relatief veel huiselijk geweld voor. Er wonen verschillende 

bevolkingsgroepen (Bakonjo, Bamba en Banyarwanda) met verschillende 

traditionele waarden en normen. Velen geloven dat een man geen water hoeft te 

halen, niet voor zieken hoeft te zorgen en wanneer een vrouw trouwt, zij dan 

eigendom wordt van de man. Ook de positie van meisjes in deze subcounties is 

zorgelijk. Veel meisjes worden vroeg zwanger en veel te jong moeder. Alhoewel 

de wet in Oeganda sex met meisjes onder 18 jaar verbiedt. In sommige van deze 

traditionele culturen geven ouders hun meisjes weg om te trouwen, soms al op de 

zeer jonge leeftijd van 13 jaar. Bijkomende problemen in deze streek zijn 

alcoholisme, tuberculose, AIDS, geslachtsziekten en veel scheidingen. En er 

worden veel vrouwen in elkaar geslagen. NAWOU wil deze problemen aanpakken 

door het selecteren, opleiden en begeleiden van 21 vertrouwenspersonen: 3 per 

parish, een man en twee vrouwen. De vertrouwenspersonen worden opgeleid om 

te bemiddelen bij problemen in gezinnen en families en om slachtoffers van 

huiselijk geweld door te verwijzen naar de juiste instanties. De 

vertrouwenspersonen kunnen ook als een soort "waakhond" de invoering van de 

campagne in de gaten houden in hun eigen gemeenschap. NAWOU wil ook drama 
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groepen opleiden die voorstellingen gaan geven in gehuchten en dorpen. Het gaat 

om een campagne van een jaar.  

Terug 
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