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Afgerond in 2012. 
 
Project 163. Facilitating of youth programs KYC 

- Projectaanvraag gekregen 
- Geen overeenkomst getekend 
- Project afgerond 
- Eindbedrag kwatanzia € 516,00 

 
Project 164. Set up a canteen KYC 

- Projectaanvraag gekregen 
- Geen overeenkomst getekend 
- Projectverslag ontvangen 
- Eindbedrag Kwataniza € 687,00 

 
Project 169. Twekambe post-test club Kataraka 

- Projectaanvraag ontvangen 
- overeenkomst getekend 
- Project is afgerond met verslag 
- Eindbedrag Kwataniza € 500,-- 

 
Project 171. Ananas project KPGA Kamwenge 

- Projectaanvraag gekregen 
- contract gekregen 
- Project verslag ontvangen 
- Eindbedrag Kwataniza € 300,-- 

 
Project 172. Latrines TBG educatie 

- Projectaanvraag gekregen 
- overeenkomst getekend 
- Project is afgerond 
- Eindbedrag Kwataniza € 1700,-- 

 
Project 173. Inganga secondary school: bureaus 

- Projectaanvraag gekregen 
overeenkomst getekend 

- Project is afgerond 
- Eindbedrag Kwataniza  € 1200,--- 

 
Project  174 . Solar systems for KSSP 

- Projectaanvraag gekregen 
- Overeenkomst getekend. 
- Project verslag ontvangen 
- Eindbedrag Kwataniza €  2600,-- 

 
Project 174 A. Computerlessen voor KSSP studenten 

- Projectaanvraag gekregen 
- Overeenkomst getekend 
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- Project verslag ontvangen 
- Eindbedrag € 100,-- (over van project 174) 

 
Project 175.   Banken voor Canon Apolo school 

- Projectaanvraag gekregen 
- Overeenkomst getekend 
- Project afgerond met foto’s en financiële afrekening. 
- Eindbedrag Kwatanzia € 500,-- 

 
Project 177. Bankjes voor Canon Apoloschool 

- Projectaanvraag gekregen 
- Nog geen overeenkomst getekend 
- Project is afgerond 
- Eindbedrag Kwataniza € 670,--  

 
 
 

Verslag Project 164 

Set up a canteen, Kawempe Youth Center 

 

De laatste negen jaar heeft KYC steeds gewerkt aan financiële zelfstandigheid. 

Op de eerste plaats staat de continuïteit van de activiteiten in de toekomst, ook 
wanneer er donors afhaken. 
We werken er voortdurend aan om alle activiteiten zelfstandig te laten zijn. Zo 

proberen we steeds inkomen te genereren, los van de donor organisaties. We 
genereren eigen inkomen uit het lidmaatschap van de bibliotheek, computertrai-

ningen, internet service en secretariële ondersteuning zoals typewerk, printen, 
copieren, lamineren en boekjes binden. Van deze inkomsten kunnen we de 
maandelijkse lasten voor water en elektriciteit betalen en het salaris van drie 

medewerkers. 
 

Met de steun van Kwataniza en Mirembe Foundation en een paar goede vrijwilli-
gers heeft KYC een nieuwe inkomens genererende activiteit kunnen realiseren; 
een groene kantine. Hierin worden producten voor de verkoop opgeslagen en 

verkocht. Hiermee wil KYC meer inkomen genereren voor de activiteiten van 
KYC. 

Waarom een groene kantine? Naast het verkrijgen van inkomen streven we ook 
naar gezondheid, daarom verkopen we een groot assortiment aan gezond voed-
sel en drankjes. 

Esther Kyaziki. 
Mei 2012. 

Tussentijds verslag project 171 
Ananasproject KPGA Kamwenge  
 

 

Een tussentijdse rapportage die gaat over de activiteiten die ondernomen zijn. 
1.  Er is gewerkt aan het opbouwen van de groep 
2. Training in het verbouwen van ananas en de winst die dat oplevert verge-

leken met andere gewassen zoals maïs 
3. Training in de 'wilt' ziekte en hoe je die kunt beheersen en voorkomen, in 

theorie en praktijk 
4.  Het praktische leren op het land; dit hield in: 



het klaarmaken van de grond, waarbij het 'coach' gras compleet verwij-
derd moet worden, dit is gevaarlijk als het blijft zitten voor de groei van de 

ananassen, het klaarmaken van de voren en het uitmeten 
de selectie van de suckers (de nieuwe planten) en de voorbereiding 

en tenslotte het planten 
5  En natuurlijk de follow up activiteiten. 

 
Methode van werken; 
1.  Het hele proces is gedaan met actieve deelnemers en ook is er gewerkt 

aan de betrokkenheid van vrouwen en kinderen 
2.  Het leren van onderwerpen met betrekking tot voedsel zekerheid, het be-

heersen van de 'wilt' ziekte, het verbouwen van ananassen, het samen-
werken in een groep, het omgaan met financiën etc. Daarnaast was er 
aandacht voor het uitwisselen van ervaringen tussen de boeren/innen. 

3.  Uitwisselingsbezoeken, dit idee kwam van de boeren/innen zelf, hun eigen 
initiatief 

4.  Praktische werken op het land en demonstratie van hoe het beste ananas 
te verbouwen en met de 'wilt'ziekte om te gaan 

5.  Follow up activiteiten. 

 
Wat is nu bereikt; 

1.  Een ananas plantage met 12.400 planten op een acre. 
2.  De groep. Begin september waren er meer dan 20 leden. Doordat de on-

dersteuning langer op zich liet wachten gaven sommige leden de hoop op, 

ze dachten dat de demonstratie plantage nooit van de grond zou komen. 
Ook zijn de ananassen nu geplant op een ander stuk grond ongeveer een 

half uur rijden van het oorspronkelijk beoogde land. Veder hadden sommi-
ge leden ten onrechte de verwachting dat ze geld konden krijgen van de 
verkoop van de ananassen van het demonstratieland). Dit alles heeft ge-

leid tot een daling van het aantal oorspronkelijke leden tot 12. Nu is het 
aantal weer toegenomen tot 19 waarvan er 7 vrouw zijn.  

3. De leden van de groep zijn uitgerust nu met kennis en vaardigheden om 
op een goede manier ananas te verbouwen. Dit heeft ook de interesse ge-
wekt van voormalige leden en ook van mensen die geen lid zijn van de 

groep zijn naar de demonstratie plantage gekomen om de verbouwmetho-
den onder de knie te krijgen. 

4.  De groep heeft een spaarrekening geopend om de verschillende behoeften 
van de groep te kunnen behandelen en ook om de cultuur van het sparen 
te promoten onder de groepsleden 

5. De groep heeft ook een ander stuk grond in gebruik genomen 
6 . De marketing activiteiten van de groep zijn toegenomen 

7. Er een comité van 4 personen gekozen om ervoor te zorgen dat de activi-
teiten op de plantage op een goede manier worden ondernomen en dat 

gewerkt wordt volgens de afgesproken regels van het demonstratieland. 
 
Jammer is dat er een daling was van het aantal leden, maar nu weer een groei, 

zie punt 2. 
En verder dat de groepsleden nog niet het hele project als iets van zich zelf zien 

en daarom nog niet genoeg geld bij elkaar brengen om de nieuwe ananas plan-
ten te kopen. Het openen van een spaarrekening heeft er wel aan bijgedragen 
dat deze houding aan het veranderen is, het is belangrijk om te investeren om 

later winst te maken. 



 
Goed is de steun van Kwataniza voor het project, het wordt zeer geapprecieerd.  

Goed is de constante ondersteuning die ze hebben gekregen van de Nyabbani Pi-
neapple Farmers. 

Verder is het natuurlijk heel goed dat de demonstratie plantage er is, waardoor 
sommige boeren/innen de waarde gaan inzien van het verbouwen van ananas-

sen. 
 
De KPGA boeren/innen vormen een hechte groep en het is duidelijk dat ze het 

belang van samenwerken inzien. Maar er moet nog gewerkt worden aan het 
groepsproces en ook hoe de groep te besturen/coördineren en ook aan duidelijk-

heid over hun verplichtingen naar de demonstratie plantage. 
Februari 2012. 

 
 

 

 

 

Verslag project 172 
Latrines voor TBG  
 

 

In 2010 heeft Kwataniza ondersteuning gegeven voor het educatiepro-

gramma voor kinderen in de Tooro Botanical Gardens. Het aantal kinderen 
is daardoor toegenomen van 8780 in 2010 tot 27.560 (Jan - June 2011). 

Hierdoor kwam er meer bewustwording over natuurbehoud, er kwamen 
meer inkomsten voor TBG, maar dat was niet genoeg om de sanitaire 

voorzieningen uit te breiden. 
Daarom is er gewerkt aan het ingewilligde verzoek om verbeterde pitlatri-

nes aan te leggen, bij de zuidelijke ingang van de tuinen. Deze latrines 
zijn voorzien van cementen wanden en vloeren, worden goed geventileerd 

en kunnen leeggehaald worden als ze vol zitten en zo eindeloos worden 
gebruikt. Dit spaart op de lange termijn kosten uit, omdat je niet elke keer 

een nieuwe latrine hoeft te bouwen. Er zijn in totaal vier latrines, twee 



voor jongens en twee voor meisjes, waarbij ook is rekening gehouden met 

gehandicapte kinderen/mensen. 
Op de bij het Engelse verslag gestuurde foto's kun je zien, hoe de latrines 

eruit zien. 
 

De gemeente had TBG al gewaarschuwd dat ze meer sanitaire voorzienin-
gen moesten hebben voor de aantallen kinderen die ze in de tuinen ont-

vangen. De ondersteuning van Kwataniza voor dit project kwam daarom 
precies op tijd. 

 
De financiële verantwoording zit erbij. 

Over was 240.000 Ush aan aangeschafte materialen, die weer gebruikt 
zijn in andere onderdelen van de Tooro Botanical Gardens. 

 

 
 

Project aanvraag 173 
Inganga secundary school: bureaus  
 

 

Dit is de school met een speciale afdeling voor blinden. In project 170 vroeg de 
school om geld voor boekenkasten. Dat is goed gegaan en de school heeft nu 

tien boekenkasten erbij. Als vervolg op dat project vraagt de school nu om 25 
bureaus. 
Door de toename van het aantal blinde studenten is er dringend behoefte aan 25 

bureaus, die met een klep opengaan en afgesloten kunnen worden. Zodat de 
studenten er hun boeken en andere spullen in kunnen opbergen. Daar horen na-

tuurlijk ook stoelen bij. Er zijn al een aantal studenten die geen bureau hebben 
en er komen nog steeds studenten bij. 
Zo’n bureau kost 113.200 Ush en een stoel kost 56.00 Ush 

Voor 25 bureaus en stoelen is dat 4230.000 Ush. 
 

Voor Kwataniza betekent dit € 1200,--  
 
 

Project 174 Solarsysteem en  
computerlessen voor KSSP studenten 

 

Begin dit jaar heb ik weer een bezoek gebracht aan ons Kibale Student Support 
Programme. Samen met Ineke en mijn zwager Pieter hebben we een solarproject 

voorstel geschreven en via Ineke bij jullie ingediend. Vervolgens goedgekeurd, 
geïnstalleerd en in werking! Ineke mailde mij dat je bezig was met het jaarver-

slag en vroeg of ik wat commentaren van leerlingen naar je op kon sturen. Een 
aantal leerlingen hebben in de vakantie les gehad. Ze komen ook oefenen in hun 
eigen tijd. Wij –het KSSP bestuur – is blij met deze aanwinstactiviteit. Het is de 

eerste stap om leerlingen wegwijs te maken in het PC gebeuren. Ook blijkt het 



niet zo moeilijk om gebruikte laptops te krijgen. Niet zulke snelle misschien, 
maar nog heel goed.  

 
We hebben dus twee ICT kantoortjes ingericht, in de huizen van onze twee su-

pervisors Katooro en Dorothy. Er zijn foto’s gemaakt en ik heb gevraagd om aan-
tekeningen te maken over het gebruik. Daarvan krijgen jullie dus t.z.t. verslag. 

Hierbij stukjes uit brieven van twee leerlingen over de computer en commentaar 
van Dorothy en Katooro. Ook bijgesloten twee foto’s: 
Eentje is bij Dorothy thuis –dus voor het installeren- genomen. Ze heeft twee 

laptops tot haar beschikking. Eentje werd voornamelijk door haar zoontje Lucky 
Ivan gebruikt. Die zit in P7 en is daar de computer expert aan het worden. Pieter 

legde hem excel uit, en hij begreep het heel snel. We hopen dat hij onze KSSP 
PC deskundige wordt! Beide laptops staan nu in het ICT kamertje, met licht en al 
en worden nu door meerdere leerlingen gebruikt om te oefenen. De andere foto 

is bij Ineke in het guesthouse genomen. Daar legt Pieter excel uit aan Dorothy en 
Katooro. Katooro is veel trager, (daarentegen is hij weer een uiterst betrouwbare 

boekhouder!) Maar hij oefent nu ook s avonds omdat er licht en elektra is. Onder 
andere Mutegeki komt bij hem thuis om te oefenen.  
Al met al so far so good, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Ik wil t.z.t 

nog twee printertjes aanschaffen. Maar hoe meer er is, hoe kwetsbaarder. Nu 
moeren ze maar eerst leren teksten op de usb stick op te slaan. Printen kan 

vooralsnog in Fort Portal. Beetje omslachtig , maar het voorkomt dat er nodeloos 
geprint wordt en wij op kosten gejaagd. En we hebben een printbudget.  
Nu, wil je meer weten dan hoor ik het wel. Nog heel hartelijk dank voor jullie 

steun aan KSSP!  
Marij Steenbeek. 

 
3 juni 2012. 

 

  

Pieter geeft les aan Dorothe .             Pieter geeft les aan Lucky Iwan 

 



 

Stukje uit brief van Kabazinguzi Perlusi. 

 

 

 

 

Stukje uit brief van Mutegeki Chak. 

 

Project aanvraag 174 A 
Computerlessen voor KSSP studenten 
 

 

In februari heeft KSSP een projectaanvraag ingediend voor de aanleg van een 
solarsysteem. Die projectaanvraag is door Kwataniza gehonoreerd. 

In mei kregen we bericht dat het solarsysteem aangelegd is en dat de groep te-
vens overheidssubsidie aangevraagd heeft. Nu blijkt dat de groep de overheids-

subsidie ook heeft ontvangen waardoor er € 100,-- van de bijdrage die Kwatani-
za verstrekt heeft over is. Nu komt de vraag van de KSSP studenten of het geld 
wat over is gebruikt mag worden voor computerlessen. 

Kwataniza vindt dit een goede besteding. NU de groep de beschikking krijgt over 
een paar computers, die door het solarsysteem ook dagelijks gebruikt kunnen 

worden, lijkt het ons verstandig dat ze ook computerlessen volgen om met de 
computer te kunnen werken. 
Dus dit verzoek heeft Kwataniza ook ingewilligd. 

Het gaat om € 100,-- die al betaald is aan de groep. 



Project aanvraag 175 

Bankjes voor Canon Apoloschool 
 

 

Deze projectaanvraag is via Freddy en Cees Vergouwen gekomen 

Voor ze vertrokken had Freddy me nog gewezen op het feit dat de kinde-
ren op de school waar zij bij betrokken zijn heel dicht op elkaar gepakt zit-

ten in klas 5 en ook in klas 2. (zie ook project 161 en project 168) 
Kinderen zitten met zijn 6en samengepakt op een bankje, waardoor ze 

nauwelijks kunnen ademhalen en ook moeilijk kunnen schrijven. 
Vandaar was haar idee en dat heeft ze ook overlegd met Muhenda Thomas 

(de directeur van de Canon Apollo demonstration school) om Kwataniza te 

vragen een aantal desks te mogen laten maken. 
Nou heeft Thomas een verzoek ingediend voor 35 desks. 

Dat lijkt me wel een beetje veel, vandaar dat ik voorstel om te beginnen 
met 15 desks en dan te kijken hoe dat verder gaat. 

Vandaar het verzoek aan Kwataniza voor de aanschaf van 15 desks, die 
100.000 Ush per stuk kosten en gemaakt worden door de plaatselijke 

timmerman, daar uit de buurt, Tadeo, waar Freddy ook goede ervaringen 
mee heeft gehad. 

 
Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van 1.500.000 Ush.  

Dat is € 500,--. 
Maart 2012. 

 
 
 

Project aanvraag 177 
Bankjes voor Canon Apoloschool  
 

 

De Canon Apoloschool heeft eerder al een verzoek voor bankjes inge-
diend. Hun voorstel was voor 35 bankjes. We hebben toen geld gegeven 

voor 15 bankjes. Die bankjes zijn inmiddels gemaakt en afgeleverd. Nu 
vraagt Mr. Muhenda Thomas, de directeur van de school een bijdrage voor 

de andere 20 bankjes. Deze zijn voor  de klassen P3, P6, en P7 bedoeld. 



De bankjes worden door een plaatselijke timmerman Mr. Tadeo gemaakt. 

Dat is een goede en betrouwbare timmerman. De naam van Kwataniza zal 
op de bankjes komen staan uit dank voor de bijdrage vanuit Kwataniza. 

De bankjes kosten 100.000 Ush per stuk. Voor 20 bankjes gaat het om 
2000.000 Ush. 

 
Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 670,-- 
 

Het resultaat 

 

 

 


