
Afgerond in 2008 

Project 147. Vrouwenforum Rwenzori regio. 

Het doel van dit project en van de in verschillende gemeenschappen opgezette 

vrouwengroepen, is dat vrouwen hun positie kunnen versterken (empowerment) en 

dat gezondheidsvoorzieningen voor vrouwen bereikbaar worden. Dit is een 

vervolg op project 138. In de eerste fase van dit project zijn er 20 

bijeenkomsten georganiseerd verspreid over de Rwenzori regio. Daarui kwamen 

actiepunten als: seksueel en huiselijk geweld; beperkte toegankelijkheid van 

gezondheidszorg voorzieningen, vooral voor plattelandsvrouwen; slechter en 

minder water, voedsel en land. In deze tweede fase worden 17 bezoeken 

gebracht aan vrouwengroepen waarin bovenstaande actiepunten worden 

besproken. En het werven van vrouwen voor de civil society fair in september 

2008. Tot slot gaat het om een uitwisseling tussen activisten en contacten met 

landelijke organisaties als Pathfinder en ALERT. De groep vraagt € 900,-- aan 

Kwataniza. 

Project 146. Fair in Kahunge 

Voor de derde keer wordt een festival gehouden, dit keer in Kahunge, een 

subcounty van Kamwenge district (zie ook project 60). Tijdens dit festival komen 

actieve mensen, groepen en organisaties uit de hele regio voor 4 dagen bij elkaar. 

Door middel van discussies, film, demonstraties, toneelvoorstellingen, theater, 

enz. inspireren en informeren de mensen elkaar. Samenwerking tussen groepen 

wordt bevorderd. De thema's zijn dit keer: landbouw en milieu; gezondheid, 

klimaatverandering, water en sanitair; microfinanciering; verantwoorde overheid 

(mensenrechten anti-corruptie, goed leiderschap, vrede en rechtvaardigheid). 

Het gaat voor Kwataniza om € 2.000,- 

Project 144. Nyankamba school 

De Nyankamba school ligt in de Ruwenzori bergen. De school geeft onderwijs aan 

kinderen uit veraf gelegen gebieden. Er zijn nu 250 kinderen die hier les krijgen. 

Zonder deze school zouden de kinderen helemaal niet naar school kunnen gaan. 

Kwataniza heeft de school eerder gesteund bij de aanschaf voor golfplaten voor 

het dak. de school draait erg goed en zowel de leerkrachten als de ouders zijn eg 

betrokken. Met het door hun zelf gespaarde geld betalen ze schoolboeken, krijt, 

salaris van leerkrachten, klein reparatiewerk. De Ruwenzori Community 

Association (RCA) heeft nu voor deze school een verzoek ingediend voor de 

aanschaf van 40 schoolbanken voor 160 kinderen (de RCA gaat ook zelf wat 

bijdragen). Het gaat om € 550,-  



Project 142. Women's councilors training 

Dit project gaat om een eendaagse training van vrouwelijke leiders in Busongora 

county in het Kasese district. De training zal worden gegeven in vier subcounties: 

Kitswamba, Kasese town council, Maliba en Mohokya. Per training worden 25 

vrouwen verwacht. De trainingen worden georganiseerd door KALI een 

organisatie die al sinds 1997 actief is met de empowerment van de lokale, vooral 

vrouwelijke, bevolking. De trainingen worden gegeven door vrouwen van de 

organisatie Akina Mama Wa Africa. Het doel van de training is dat de getrainde 

vrouwen beter in staat zijn invloed uit te oefenen op de besluitvorming van lokale 

organisaties en dat zij beter aan de bak komen. Ook zal er gewerkt worden aan 

teambuilding. De trainingen zullen leiden tot een netwerk van vrouwelijke 

"councilors" en leiders die elkaar kunnen ondersteunen. Voor Kwataniza gaat het 

om € 650,-  

Project 141. Community process facilitators (CPF) 

Dit project gaat om het ondersteunen van community process facilitators. Dit 

zijn sleutelfiguren die wonen in lokale dorpen in de vijf districten van de 

Ruwenzori regio. Ze zijn actief in de gemeenschap, kennen de lokale 

ontwikkelingen en zijn daardoor in staat verbanden te zien tuseen de plaatselijke 

bevolking, het lokale bestuur en andere organisaties. Hierdoor kunnen ze 

daadwerkelijk zaken aanpakken op allerlei gebied. Het is een beweging van 

onderaf. het gaat om mensen die zich niet de wet laten voorschrijven of zich 

laten ringeloren door programma's die van bovenaf zijn opgelegd. Het 

belangrijkste doel is om de lokale bevolking zoveel mogelijk actief te betrekken 

bij het ontwikkelen en uitvoeren van ontwikkelingsplannen. Dit project van een 

half jaar bestaat in feite uit zo'n 13 deelprojecten en bevat zaken als: 

informatie maken en verspreiden, maandelijkse trainingen, opzetten van 

informatiecentra, nieuwsbrieven en lokale radio-uitzendingen, bemiddeling en 

coordinatie tussen groepen, overheden en lokale bevolkingsgroepen. Voor 

Kwataniza gaat het om een bedrag van € 2.610,- 

Project 140. Musterd Seed Nursery and primary school 

Een belangrijk onderdeel van deze school is de agricultuur farm. Een project 

waarbij leerlingen gewassen leren verbouwen. De opbrengst daarvan wordt weer 

gebruikt voor school lunches. Door problemen met corruptie is de school moeten 

verhuizen. De bijdrage van Kwataniza is bedoeld voor aanschaf van schoolbanken 

en materiaal voor het landbouwproject op de school. Bijdrage van Kwataniza € 

650,= 

Project 139. Hillside school. 



Dit is een aanvraag voor laboratorium apparatuur. De Hillside school volgt 

hiermee het overheidsbeleid waarin natuur en scheikundeonderwijs niet alleen 

gepromoot maar ook verplicht wordt gesteld. Het wordt gezien als ene 

belangrijke bijdrage voor de toekomstige werkgelegenheid.Door de bijdrage van 

Kwataniza van € 1000,00 kon het laboratorium uitgebreid worden met apparatuur 

als een microscoop en een gascilinder. Deze nieuwe spullen hebben andere 

ontwikkelingen gestimuleerd zoals de constructie van een weerstation. Dit 

station zal worden gebruikt bij natuurkunde en aardrijkskundelessen op school. 

De natuurkundeclub is door de bijdrage versterkt en zelfs andere clubs hebben 

belangstelling gekregen voor het opgezette “museum”en het kunstcentrum. 

Project 138. Vrouwenforum Rwenzori regio. 

Tijdens evaluatiedagen kwam naar voren dat er veel problemen zijn die vrouwen 

betreffen zoals seksueel geweld, economische (on) zelfstandigheid, landrechten, 

vroege huwelijken, gezondheidszorg etc. Deze problemen maken het leven van 

vrouwen zuur en zwaar. De stemmen van vrouwen klinken nauwelijks of niet door 

in de besluitvormende regionen. Daarom is het idee geboren om een 

vrouwenforum op te richten. De bedoeling is om te onderzoeken hoe ene weg 

uitgestippeld kan worden voor de ontwikkeling van regionaal vrouwenforum. Het 

forum moet een bijdrage gaan leveren aan empowerment van lokale vrouwen. Hun 

voorstellen, ideeën en problemen kunnen door het vrouwenforum naar een hoger 

plan getild worden en aangekaard worden bij relevante besluitvormers in het 

district en landelijk. Tevens bij instanties zoals de politie en justitie.In de 

eerste fase is vooral informatie verzameld. Hieruit zijn drie belangrijke thema’s 

naar voren gekomen:- Het schenden van seksuele en de reproductieve gezondheid 

en gezondheidsrechten van vrouwen door toenemend huiselijk geweld.- Beperkte 

toegankelijkheid van gezondheidsklinieken voor plattelandsvrouwen- De 

klimaatverandering heeft een negatief effect op vrouwen en hun leven doordat 

water, voedsel en land in kwaliteit afneemt.Er is een rapport geschreven en 

verspreid wat ene doorlopende discussie oplevert. Er is ene inventarisatie 

gemaakt van vrouwengroepen, vrouwenorganisaties en vrouwennetwerken. Er is 

ene lijst gemaakt van onderwerpen die effect hebben op het leven van vrouwen. 

Er zijn vrouwen geïdentificeerd als pioniers die gaan optreden voor het 

vrouwenforum. Deze vrouwen zullen zich als eerste gaan richten op de 

gezondheidszorg. Er is ene vertrouwensrelatie opgebouwd met vrouwen van het 

platte land en er is veel bekendheid gegeven aan de opkomst van het 

vrouwenforum.Kwataniza heeft dit mogelijk gemaakt met en bijdrage van € 

1000,00 voor de eerste fase. 

Project 137. Kawempe Youth Centre. 



Kwataniza heeft deze organisatie al eerder gesteund. Ondanks de vele successen 

kent KYC ook nog vele uitdagingen. De leeszaal heeft tenminste 100 lezers, maar 

er is ene zitcapaciteit voor 80 jongeren. Tijdens het piekseizoen wordt de 

bibliotheek overstroomd door grote bezoekersaantallen van jongeren die naar de 

bibliotheek komen om daar te studeren. KYC krijgt steeds meer publicaties en 

boeken over verschillende onderwerpen maar er zijn niet genoeg boekenrekken 

voor handen. Het verwerken van de bibliotheekboeken, registratie van nieuwe 

boektitels en de catalogisering wordt verwerkt in een boek met papieren 

kaarten. Dat kost heel veel tijd. De vraag is dan ook om een beter 

catalogussysteem en database waardoor sneller toegang kan worden verkregen 

tot de juiste boekentitels. De KYC administratieve dossiers worden en andere 

documenten opgeslagen in ene open boekenrek. Vertrouwelijke informatie, 

financiële gegevens en contracten van medewerkers moeten in ene betere kast 

opgeborgen kunnen worden zodat ze niet voor iedereen in te zien zijn of 

ontvreemd kunnen worden.Kwataniza heeft KYC gesteund met € 1004,20. 

Hiervoor heeft KYC 2 leestafels en 16 stoelen kunnen kopen. Er zijn 2 

afsluitbare kantoorkasten aangeschaft voor administratieve bestanden. Er is een 

nieuwe kaartenbak voor de bibliotheekcatalogus gekomen. En er is een begin 

gemaakt met het opzetten van een geautomatiseerde database van de 

boekencollectie. 

Project 136. Tooro Botanical Garden Fort Portal 

Bij dit project ging het om het maken van twee naamborden, een gedeelte van 

een omheining en d ereparatie van de toegangsweg. Er is een omheining aangelegd 

van 1 km. Dat is ongeveer 1/3 deel van de tuin. Hiervoor zijn bewerkte palen 

gebruikt omdat die langer meegaan dan onbewerkt hout. Het personeel van TBG 

heeft met 8 mannen vier dagen gewerkt aan de omheining.  



 

Er zijn twee borden gemaakt door de lokale artiest Rujumba, daarbij kwamen nog 

de kosten van het vervoer en het plaatsen. Het laatste onderdeel, de 

toegangsweg verbeteren is ook voor elkaar. De zachte klei is verwijderd en de 

weg is gelijk gemaakt. De gaten zijn opgevuld met stenen en er is een laag 

marrum op gegaan. Door de borden is de tuin beter zichtbaar en goed te vinden. 

Door de goede toegangsweg komen er nu meer bezoekers, hierdoor worden er 

ook meer producten verkocht. Door de omheining kunnen ongewenste bezoekers 

niet meer zo gemakkelijk binnensluipen. Daardoor is het verlies van gereedschap 

en planten afgenomen. 

Project 134. Forum theater RAFOCUD. 

Dit is een forum van 16 culturele groepen. De groepen zijn allemaal actief op het 

gebied van poppentheater, dans, muziek en drama. Ze werken samen in 5 

districten en promoten een vreedzaam samenleven en culturele integratie. De 

groepen leren van elkaars ervaringen en zorgen voor eigen inkomsten om te 

kunnen voortbestaan. RAFOCUD werkt aan het vergroten van de 

professionaliteit van haar leden om op die manier de kwaliteit van de 

voorstellingen te verbeteren. Daarvoor biedt RAFOCUD ieder jaar ene training 

met een nieuwe werkvorm of methodiek. Dit jaar betreft het een aanvraag voor 



een nieuwe methode die bij ons bekend is als inspringtheater. Het gaat om een 

interactieve vorm van theater, waarbij het publiek de rol van de spelers kan 

overnemen. Het publiek kan het spel stopzetten en een rol verder 

uitspelen.Tijdens de training kwamen ook het commerciële theater en meer 

traditionele vormen aan bod. Verder werd er aandacht besteed aan 

administratieve zaken rond theater, het managen van productie en publiek en de 

marketing van theater. 

Project 128. UOMA Bukonzo Organics. 

Deze groep is actief in de regio tussen Kasese en Bwera. Hun doel is het 

verkrijgen van een fair trade certificaat en anderzijds inspectie van de 

producerende boeren. Daarvoor hebben ze een kantoortje gebouwd waar goede 

documentatie en een intern controle systeem is opgezet van verschillende 

landbouworganisaties in de omgeving. UOMA vraagt nu een bijdrage voor 

zonnepanelen. Die zijn nodig voor de energievoorziening voor de 

computers.Inmiddels zijn de zonnepanelen geïnstalleerd. Ze dienen als back-up 

wanneer de elektriciteit uitvalt, wat daar regelmatig gebeurt. 

Project 127. Herbalproducten voor RHIVA. 

RHIVA is een groep van 35 leden, meest vrouwen. Ze zijn bezig met de productie 

van citronella. Uit het citronellagras onttrekken ze olie die ze gebruiken in 

allerlei producten zoals beauti zalf, crème, lotion en zeep. Om dit proces beter 

onder de knie te krijgen is het voorstel dat er drie vrouwen naar Nairobi gaan 

voor een training. Daarna zullen zij hun nieuwe kennis overdragen aan de andere 

leden van de groep.De vrouwen die naar de training zijn geweest hebben ook 

nieuwe producten leren maken zoals shampoo met aloë vera. Daarnaast ook 

kaarsen met citronella om muggen te verdrijven. Doordat de kwaliteit van de 

producten nu kan toenemen, verwacht de groep ook om meer omzet te maken. 

Dat komt het inkomen van de families ten goede. 

Project 116. The Dynamic performers. 

Deze groep is opgericht in 2000 en startte met 5 leden. Inmiddels is de groep nu 

25 leden. Ze vragen om ene 5 daagse training voor het leren maken van een 

poppenkast en het spelen van ene poppenspel.De groep is ene 

ontwikkelingstheater en heeft al eerder voorstellingen gedaan met muziek, dans 

en drama om mensen te informeren. Verschillende onderwerpen komen aan bod 

zoals gezondheidsproblemen, het oplossen van conflicten en sociale en 

ontwikkelingsthema’s.In de trainingen kwamen de volgende onderwerpen aan 

bod:- Het maken van ene geschikt verhaal voor een voorstelling- Het maken van 



poppen en het repareren van poppen en andere attributen- Het manipuleren van 

poppen en het oefenen met verschillende stemmen en bewegingen- Het oefenen 

in het boeiend maken van de voorstelling.- Het opzetten van ene poppenkast, het 

afbreken daarvan en het opbergen van de spullen.Er hebben 14 mensen deel 

genomen aan de training waarvan de helft vrouwen.  

Project 115. Rhiva 

De groep heeft ervoor gekozen om zich toe te leggen op het stimuleren van 

energiebesparende ovens / kooktoestellen omdat de oude manier ontzettend veel 

hout en energie verspilt. Bovendien is door de rookontwikkeling in de keukens 

verantwoordelijk voor ademhalingsproblemen.De leden vragen nu om ene 

praktische training met als doel het leren bouwen van energiebesparende 

ovens.Er hebben uiteindelijk 32 vooral vrouwelijke leden deelgenomen aan de 

training. De onderwerpen die behandeld zijn:- Verschillende energiebronnen- De 

voordelen van verbeterde energiezuinige kooktoestellen boven de traditionele 

manier van koken- Het zo goed mogelijk gebruiken en benutten van energie- Het 

bouwen van een energiebesparende oven.De leden gaan nu energiebesparende 

ovens bouwen en zullen aan hun buren het geleerde doorgeven.  

 


