
Afgerond in 2010 

Project 145: Muhumbuli herbs Group 

Deze groep bestaat uit 20 leden (15 vrouwen en 5 mannen) en bevindt zich in Kilembe, Kasese 

district. De groep onderhoudt een tuin met een grote varieteit aan inheemse medicinale bomen 

en planten. Die worden ingezet tegen uiteenlopende ziekten en kwalen als: syfilis, maagzweren, 

wormen, herpes, hernia, hoge bloeddruk, suikerziekte, malaria, epilepsie. Er is hoestsiroop en er 

zijn planten met een aansterkende werking. De planten worden ook ingezet voor 

geboortebeperking en bij problemen met de zwangerschap. De groep heeft een "natuurlijk 

geboortecentrum" opgezet. Zij willen hun documentatiecentrum beter opzetten, beter 

cursusmateriaal maken en kennis uitwisselen met het ziekenhuis in de buurt. Zij vragen Kwataniza 

een bijdrage van € 500,- 

Project 148: Toegangsweg naar Nyarukamba school. 

De mensen in het dorp willen werken aan een goede toegangsweg naar de school. Het dorp ligt erg 

afgelegen in de bergen. Kwataniza heeft het dorp al eens gesteund met de bouw van de school 

zodat de kinderen naar school kunnen gaan. De volgende uitdaging is de weg naar de school, wat 

tevens een weg is van een grotere verbindingsweg naar het dorp. Een goede weg naar school 

heeft als neveneffect dat de gezondheidskliniek voor zwangere vrouwen beter bereikbaar is en 

geeft de boeren de mogelijkheid om hun producten naar de markt te brengen. Het gebied wat 

bekend staat als 'hard to reach"zal door deze weg een stuk toegankelijker worden. Het is de 

bedoeling dat zoveel mogelijk locale mensen betrokken worden bij de aanleg van de weg. De weg 

is nu niet meer dan een smal pad en daardoor is het dorp niet met een kar of auto bereikbaar. 

Kwataniza steunt het dorp en de school met € 700,-- voor de aanleg van de weg. 

Project 150: Voortgang Tooro Botanical Garden.  

Deze botanische tuin heeft al eerder de aandacht van Kwataniza gekregen. Bij een bezoek aan de 

botanische tuin hebben we gezien dat er nog veel wensen zijn. Wanneer de botanische tuin meer 

activiteiten kan opzetten kunnen daar ook meer mensen een baan krijgen. De vraag is nu een 

bijdrage voor een omheining, een wasplaats en het bouwrijp maken van een stuk grond. 

De omheining is nodig om de botanische tuin te beschermen tegen indringers die er met 

gewassen, planten en gereedschap vandoor gaan. Tegelijkertijd kunnen ze voorkomen dat 

bezoekers gratis naar binnen gaan. Door de entree die bezoekers betalen kunnen ook weer 

mensen een baan krijgen. 

Aanleg van een wasplaats is noodzakelijk omdat er geen plek is waar de vrouwen en mannen zich 

kunnen wassen na gedane arbeid. De wens is een eenvoudige wasplaats. 

Steeds meer mensen komen naar de botanische tuin om producten te kopen. Daarom is het 

belangrijk dat de botanische tuin meer grond rijp maakt voor het verbouwen van kruiden en 

medicinale planten. Het land daarvoor is aanwezig en er zijn al volop plantjes in de kwekerij. Om 

het betreffende land geschikt te maken voor gebruik moeten stronken van omgekapte 

Eucalyptusbomen worden verwijderd. Dit is een heel karwei waar veel geld voor nodig is. 

Kwataniza steunt de botanische tuin met € 1300,-- 

 



 

Project 158: Omheining van een gehandicaptenhuis. 

Een huis waar gehandicapte kinderen wonen en naar school gaan vraagt geld voor een goede 

omheining van hun grondgebied. Het huis ligt open en bloot vlak bij de school. Dat betekent dat 

alles en iedereen er langs kan lopen en van het water en de latrines gebruik gebruikt maakt. Dit 

doet overigens niet alleen vee, wat ook regelmatig de binnenplaats opstapt. De kinderen zijn vrij 

kwetsbaar en daarom is enige beschutting gewenst vanuit veiligheidsoverwegingen. De groep 

vraagt € 900,- voor het bouwen van een omheining met een poort.  

 


