
Afgerond in 2007 

Project 133. Ndongo united herbalists 

Dit project gaat om een bedrag van € 500, 

Project 131 Hill side secondary school Kyanduli 

De Hill side secondary school is een plattelandsschool in Bwera township in het 

Kasese district, dicht bij de grens met Congo. De school komt voort uit de 

gemeenschap, waarbij de vier promotors (en eigenaren) samenwerken met de 

lokale NGO "Ikongo rural development association". Het is een non-profit 

instituut, opgericht in februari 2001 en is geregistreerd bij het Ministerie van 

onderwijs. 14 van de 21 personeelsleden zijn bevoegde leraren. Het hoofd van de 

school verdient nog geen 100 dollar per maand. De leraren verdienen tussen de 

50 en 80 dollar per maand. De kosten worden betaald door schoolgeld, bijdragen 

van de promotoren en lokale fondsenwerving. De school heeft zich ten doel 

gesteld om juist aan de kwetsbare kinderen onderwijs te geven. Er zijn op dit 

ogenblik 124 meisjes en 87 jongens op deze school. Het gaat vooral om 

kwetsbare kinderen van minimaal 10 jaar oud. het zijn: straatkinderen; kinderen 

die ontvoerd, of op een andere manier slachtoffer zijn geweest door rebellen; 

AIDS-wezen; kinderen uit arme families en drop outs. De Hill side school heeft 

Kwataniza gevraagd bij te willen dragen in de algemene kosten en voor het 

aanschaffen van laboratoriumspullen en apparatuur om natuur- en scheikunde te 

kunnen onderwijzen. Alleen kinderen met natuur- en scheikunde maken kans op 

een overheidsbeurs voor de universiteit. Het ging om € 1500,- 

Project 130 Border Academic race nursery school (BARNS) 

De Border academic race nursery school (BARNS) is een kleuter- en lagere 

school in de subcounty Kytholhu. Het ligt in de verste uithoek van het district 

Kasese, in de uitlopers van het Rwenzori gebergte, op de grens van Oeganda en 

Congo. Deze enige school in de wijde omtrek werd opgericht in 2005, toen de 

leden die meededen aan een "micro-financieel" spaarprogramma voldoende 

hadden gespaard. Het doel van de school is: het promoten van 

kwaliteitsonderwijs voor de armen; het bevorderen van de opleiding van meisjes; 

sparen om het onderwijs te promoten; het overbruggen van het gat tussen de 

lagere school en de middelbare school. De school is gestart met drie klassen van 

in totaal 92 kinderen: 53 meisjes en 39 jongens. Ze krijgen nu nog les onder een 

boom. BARNS heeft Kwataniza financiële hulp gevraagd voor het bouwen van 

klaslokalen. Het ging met name om de metalen dakplaten, voor een bedrag van € 

875,- 



Project 129 Rwenzori Anti-corruptie Coalitie (RAC) 

De RAC heeft in oktober 2006 een anti-corruptie week georganiseerd in het 

district Kyenjojo. Het doel van het RAC is het aan de kaak stellen van corruptie 

en dat het publiek zich bewust wordt van de negatieve effecten ervan. De 

coalitie wil voor het onderwijs geregeld krijgen dat onderwijsstandaarden een 

wettelijke status krijgen. En het RAC wil afdwingen dat ouders en leerkrachten 

meer invloed krijgen om de aanschaf van leermiddelen en bouwmateriaal te 

controleren. Het RAC heeft aan Kwataniza gevraagd om alsnog de 

sportactiviteiten en de publieke dialoog mee te helpen financiëren. het ging om € 

1.000,- 

Project 126. Training met Marie Budde voor RAFOCUD 

RAFOCUD is een afkorting van Rwenzori Arts Forum for Culture and 

Development. In RAFOCUD zijn 15 culturele groepen verenigd die actief zijn op 

het gebied van poppenspel, muziek, dans, drama en "fine art work". RAFOCUD 

organiseert groepen uit vijf districten in de Ruwenzori regio: Kabarole, 

Bundibugyo, Kamwenge, Kasese en Kyenjojo. Het doel is het bevorderen van 

vrede, culturele integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen, 

coördinatie tussen de groepen en bevorderen van de kwaliteit en uitwisseling van 

ervaringen. Marie Budde, een duitse vrouw, wilde belangeloos een training geven 

in nieuwe methodes van Physical theatre. Het gaat om de "Meyerhold's methode 

(toegepast door Russische theater professonals) en de Gardzience methode uit 

Polen, waarbij gebruik wordt gemaakt van gebaren en beelden. Ongeveer 30 

deelnemers van de 15 groepen hebben deelgenomen. Aan Kwataniza werd een 

bijdrage gevraagd van € 700,- De deelnemers droegen zelf ook bij aan de kosten. 

Project 125. Rwenzori Community Association 

Deze aanvraag is een vervolg op project 78. Het gaat om een school die door de 

bevolking zelf is gebouwd. De school ligt in de Ruwenzori mountains. En was 

oorspronkelijk opgericht voor meisjes en jongens die nog te klein zijn om lange 

afstanden af te leggen. Bijna drie jaar geleden heeft de lokale bevolking, op 

eigen initiatief, met ondersteuning van Kwataniza, de vier klaslokalen voorzien 

van golfplaten daken. Het aantal leerlingen is inmiddels gestegen naar 250. Het 

aantal personeelsleden is uitgebreid van 3 naar 5. De klassen zijn uitgebreid van 

een 3e naar ook een 4e en 5e klas, met meer meisjes dan jongens. Bij deze 

bevolkingsgroep, de Bakonzo, is het cultuurdoorbrekend om dochters naar school 

te sturen. Meestal huwen ze op zeer vroege leeftijd. Tegen de culturele traditie 

in hebben de lokale vrouwen veel werk uitgevoerd aan het bouwproject. Door 

hard werken zijn er de afgelopen jaren vier extra ruimten bij gebouwd. Die 



worden nu voorzien van golfplaten daken. Het werk dat er door de ouders tot nu 

toe in is gestopt is omgerekend ongeveer € 750,-. Zij vroegen een bijdrage aan 

Kwataniza voor de golfplaten van € 745,- 

Project 124. Tooro botanische tuinen 

Het Tooro youth platform for action wilde in de Tooro botanische tuin een 

demonstratie- en training-hut bouwen. Met daarin voorwerpen die gemaakt zijn 

van planten. Veel kinderen weten niet meer waar dingen van gemaakt worden. 

Veel zaken worden van planten gemaakt, zoals bijvoorbeeld zeep (palmolie), 

katoenen kleding, rubber zolen en banden, sisal touw. In de te bouwen hut 

werden de voorwerpen tentoongesteld, met labels waarop staat van welke plant 

ze zijn gemaakt. Er wordt uitleg gegeven hoe het produkt wordt gemaakt en welk 

gereedschap er bij wordt gebruikt. Voor klassen schoolkinderen worden 

rondleidingen gegeven. Als er geen schoolkinderen of andere bezoekers zijn kan 

de hut gebruikt worden voor trainingen en andere bijeenkomsten. Aan Kwataniza 

werd een bijdrage gevraagd van € 761,- 

Project 122. Kiima foods Kasese. 

Kiima foods is een trainingscentrum voor het plattelandsgebied Munkuyu 

subcounty, in het district Kasese. In dit trainingscentrum worden tweejarige 

cursussen gegeven in organische landbouwmethoden. De studenten, jongeren en 

volwassenen, doen nationale examens zowel in de theorie als in de praktische 

uitvoering ervan. Francis Balta van Kiima foods had een aanvraag gedaan voor het 

aanschaffen van zonnepanelen om overdag electriciteit op te wekken waarmee 

men ook 's avonds electrisch licht kan maken. De zonnepanelen zijn inmiddels 

aangeschaft en geïnstalleerd. Doordat er in het centrum nu ook licht is in de 

avonduren, zijn de studiemogelijkheden van studenten van Kiima foods 

aanzienlijk verbeterd. Baita Francis, de directeur van Kiima foods, laat via een 

brief weten dat de financiële steun van Kwqtaniza (€ 714,-) zeer wordt 

gewaardeerd. 

Project 113. Kiima foods Kasese. Fase 2 

Deze aanvraag is een vervolg op de milieu training van oktober 2004 (project 

83). De training werd door 5 plaatselijke vrijwilligers aangeboden aan 30 leden 

van de gemeenschap. Voor 6 deelnemers werd een studiereis naar Mbarara town 

georganiseerd. De doelen van dit project zijn: een campagne voor een plastic 

vrije omgeving. Er zullen milieuvriendelijke tassen worden gemaakt als 

alternatief voor de zwarte plastic zakjes. Verder affiches met herkenbare 

situaties zoals: "vuil scheiden voordat je het weg gooit" "hergebruik van afval 



voor andere doeleinden" enz. En er zullen radiopraatprogramma's van 10 tot 15 

minuten plaatsvinden. Kwataniza werd gevraagd € 500,- bij te dragen. 

Project 112. pearls of Uganda vocational centre. 

Het Het doel van dit project is het bieden van vakopleidingen aan ongeschoolde 

jongeren. In mei 2004 werd door de Nederlandse Yvonne Blokker dit centrum 

opgezet. Ze huurde aan de rand van Fort Portal een driekamer woning, schafte 8 

trap-naarmachines aan en startte kort daarop een kleermakers-opleiding. Zij 

geeft naailessen en borduurtechnieken. Om patronen te kunnen maken worden er 

rekenlessen gegeven. En om goed te kunnen communiceren met klanten ook lessen 

in de engelse taal. In principe zijn de leerlingen na 1 jaar in staat om zelfstandig 

opdrachten uit te voeren. De kosten van de docenten en de materialen worden 

betaald uit de opbrengsten van de schooluniformen (door docenten en leerlingen 

gemaakt) en door het schoolgeld. Leerlingen die geen schoolgeld kunnen betalen 

werken ervoor op het land van het centrum of ze betalen met de teelt van hun 

eigen land. Het centrum is nu gestart met een kappersopleiding, waarvoor 

Kwataniza eenmalig een bijdrage van € 765,- in de investeringskosten heeft 

gegeven. De salon is inmiddels mooi ingericht en er is een goede kapster. Maar er 

zijn weinig klanten. De manager is heel ondernemend en vol goede moed (zie zijn 

webblog: www.pearlsofuganda.blogspot.com). Zijn vader heeft een stuk land ter 

beschikking gesteld aan het project. Ze willen daar bakstenen gaan maken. En in 

twee gebouwen met kamertjes willen ze onderdak geven aan de meisjes van het 

project. De kapsalon is nu geregistreerd bij het Directorate for industrial 

traiding, waardoor de meisjes officieel erkende diploma's kunnen krijgen. 

Project 111. Ruwenzori jongeren- en gezondheidsrechten 

Dit project is een vervolg op project 61. Er zijn zo'n 25 jongerengroepen die 

meer dan 300 jongerenclubs hebben opgezet. De groepen geven informatie en 

voorlichting aan de clubs over gezondheidsrechten en het voorkomen van AIDS. 

En verder over problemen rond sexualiteit, ongewenste en te vroege 

zwangerschappen, enz. Dit project krijgt ook steun van andere donoren. 

Kwataniza heeft al eerder vier jongerengroepen gesteund en wordt nu gevraagd 

hun vervolgactiviteiten te sponsoren. Het gaat om de volgende groepen: 

 Youth alliance to combat AIDS 

 Nayode 

 Lyambwa youth association 

 Kyempara youth reproductive health rights 



Het interessante aan dit project is de benadering van jongeren door jongeren. 

Dat is een redelijk nieuwe methode in Oeganda. De vier jongerengroepen hebben 

in hun eigen gemeenschap jongeren gemobiliseerd om vrijwillig mee te doen aan 

een AIDS-test en aan counseling. Door educatieve video's en drama is de 

boodschap goed over gebracht; via het jongerennetwerk kon de jeugd hun zorgen 

naar voren brengen; scholen werden betrokken bij het project, dus kregen de 

groepen goede informatie; meisjes veranderen hun gedrag sneller dan jongens 

ondanks hun beperktere betrokkenheid bij de groepsactiviteiten; 

bewustwordingsprogramma's blijven nodig omdat de cultuur stevig verankerd is, 

bijvoorbeeld over het gebruik van condooms en het trouwen op jonge leeftijd. 

Kwataniza heeft € 5.000,- bijgedragen. 

Project 110. Werkbezoeken WREFI 

Deze aanvraag is van WREFI: Western Rift valley Ecological Farmers Institute. 

WREFI heeft enkele zeer intensieve opleidingen georganiseerd over duurzame 

landbouwmethoden. Daar nemen vooral jongeren aan deel. Deze jongeren 

verzorgen vervolgens trainingen aan groepen in hun eigen dorp of regio. WREFI 

ziet er op toe dat de opgeleide jongeren de trainingen op een goede manier 

uitvoeren. Daarom bezocht een leerkracht van WREFI deze door de jongeren 

georganiseerde trainingen. WREFI heeft 11 trainingen bezocht en geevalueerd 

en vroeg aan Kwataniza een bijdrage in de reiskosten van de leerkracht van € 

124,- 

Project 52 Munkunyu sustainable agriculture training group 

6 studenten van WREFI (zie projecten 34 en 47) hebben zich verenigd. Zij 

wilden hun kennis die ze bij WREFI hebben opgedaan verder verspreiden en 

delen met anderen. Daarom organiseerden zij een 5-daagse training voor mensen 

uit hun eigen omgeving over duurzame landbouwtechnieken. De training was 

bedoeld voor 2 groepen: Kasunga rural women and youth group (16 leden) en 

Kasunga women group united association (23 leden). De training ging onder 

andere over: behoud van bodem en water, het vruchtbaar houden van de grond, 

het planten van bomen, het verbouwen van groenten voor eigen gebruik en het op 

een ecologische wijze bestrijden van ziekten in planten. Het ging voor Kwataniza 

om 85 euro. 


