
Afgeronde projecten in 2000 

 

 1. Biologische landbouw in Butebe  

 3. Van ramp naar kans in Karambi county  

 4. Training van vrouwen en jongeren in local councils  

 5. Gereedschap voor deelnemers in biologisch landbouwproject Butebe  

 6. Gebruik van verbeterde kookovens  

 7. Contactpersonen tussen school en ouders  

 9. Stagebegeleiding landbouw-secretarissen  

 12. Training local leaders  

 

1) Biologische landbouw in Butebe  

Een afgerond project waaraan Kwataniza 1070 gulden heeft bijgedragen. Doel 

van het project was om boerinnen te leren met eenvoudige biologische 

landbouwmethoden de voedselproductie te verbeteren. De bijdrage is onder 

andere besteed aan het opleiden van trainers en aan het benodigde gereedschap.  

Meer informatie  

Terug 

 

3)Van Ramp naar Kans in Karambi County  

Een afgerond project waaraan Kwataniza 1000 gulden heeft bijgedragen. Na een 

hevige hagelstorm leden vooral bananenplantages flinke schade. Uit het district 

Karambi kwam de vraag om geschoold te worden in betere, duurzamere, 

landbouwmethoden. Dit heeft geleid tot een cursus in biologische 

landbouwmethoden. Waarbij het vermeerderen van de voedselproductie en het 

brengen van voedselzekerheid voorop stonden. Verder zijn er aan de huishoudens 

bonenzaden verstrekt als een morele oppepper na de stormschade.  

meer informatie  

Terug 
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4)Training van vrouwen en jongeren in local councils  

Een afgerond project waaraan Kwataniza 780 gulden heeft bijgedragen. Dit 

project voorziet in een basistraining voor afgevaardigden in de vrouwen- en 

jongerenraden van de local councils. In de cursus is aandacht besteed aan 

ondermeer leiderschapskwaliteiten en het werken met werkplannen en 

tijdsschema's. Verder kwam wets- en rechtskennis aan bod, maar ook het belang 

van democratie in het ontwikkelingsproces van land en regio. Een vervolgtraining 

is afgerond na een nieuwe bijdrage van 500 gulden.  

meer informatie  

Terug 

 

5)Gereedschap voor deelnemers biologisch landbouwproject in Butebe  

Met 300 gulden steun van Kwataniza is het nodige gereedschap aangeschaft 

zoals kruiwagens, harken, schoffels, spaden en gieters.  

meer informatie 

Terug 

 

6)Gebruik van verbeterde kookovens voor maaltijdbereiding en 

bewustwording van energiebesparing op het platteland  

Een afgerond project waaraan Kwataniza 500 gulden heeft bijgedragen. Het 

project voorzag in de bouw van verbeterde kookovens die zuiniger gebruik maken 

van het brandhout wat leidt tot minder houtkap op het platteland. De 

deelnemers aan de cursus hebben ook geleerd wat het belang is van de 

oerwouden voor het milieu en klimaat. Voor dit project zijn 14 trainers opgeleid 

die de plattelandsbevolking hebben geleerd om te gaan met de verbeterde 

kookovens en de cursisten hebben onderwezen in het maken van deze zuiniger 

kookovens. Daarnaast zijn in diverse dorpen in Rubingo Parish verbeterde 

kookovens gemaakt en in gebruik genomen.  

meer informatie  

Terug 
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7)Contactpersonen tussen scholen en ouders (mobilezers)  

Een afgerond project waaraan Kwataniza 375 gulden heeft bijgedragen. Dit is 

besteed aan het trainen van contactpersonen die als taak hebben om de 

schoolparticipatie van kinderen te vergroten. Daarnaast gaan zij de ouders 

wijzen op het belang van onderwijs. In Oeganda worden kinderen, vooral meisjes, 

thuis gehouden om werk in de huishouding te verrichten. Het gaat in het 

bijzonder om kinderen met leermoeilijkheden. Het gaat vaak om een geestelijke 

of lichamelijke handicap of problemen thuis, die het leren bemoeilijken. In de 

cursus hebben contactpersonen ook geleerd om ouders te vertellen hoe zij hun 

kinderen op een andere manier kunnen opvoeden.  

Meer informatie  

Terug 

 

9)Stagebegeleiding secretarissen landbouw van kleine dorpen 

Een afgerond project waaraan Kwataniza 490 gulden heeft bijgedragen. 

Secretarissen van kleine dorpen zijn op stage geweest bij Mr Mutiba in 

Kasese.Deze boer heeft een bijzonder systeem van ecologische landbouw en 

rotatie van landbouwgewassen in praktijk gebracht op een klein stukje grond. 

Tijdens de stageweek zijn de deelnemers getraind in de aparte manier van 

landbouw. Meneer Mutiba komt nog naar het district Kabarole om de deelnemers 

te adviseren bij hun praktijk.  

Meer informatie 

Terug 

 

12)Training local leaders 

Het gaat hier om een tweedaagse training voor local leaders van 35 dorpen in 

Karambi subcounty. Deze training was gebaseerd op dezelfde principes als de 

eerste training voor contactpersonen (project 9). Er waren in totaal 41 

deelnemers en 3 trainers. De bedoeling is dat de local leaders gaan samenwerken 

met de contactpersonen om te zorgen dat de schoolparticipatie van meisjes en 
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kinderen met leermoeilijkheden groter wordt. Ook de ouders van de kinderen 

zullen worden gestimuleerd om hun kinderen vaker naar school te laten gaan. Aan 

het eind van het schooljaar zijn er vergaderingen met ouders. De nieuw 

getrainde local leaders werken samen met de contactpersonen en leveren een 

stimulerende bijdrage aan de bijeenkomsten. De deelnemers zijn trots op alles 

wat ze in de training hebben geleerd en passen de geleerde vaardigheden nu toe 

in de praktijk. Ze zijn al in drie dorpen begonnen. De andere dorpen komen 

hierna aan de beurt. Kwataniza heeft € 500,- bijgedragen. 

Terug 

 

Meer informatie over projecten in 

2000 

 

Project 1. Biologische landbouw in Butebe  

In Butebe, in het Kabarole district, is de vereniging Butebe Widows and Child 

care Association actief op het gebied van biologische landbouw. De vereniging 

heeft 34 huishoudens met in totaal 321 mensen. Hierbij zijn veel wezen, 

kinderen van broers, zussen of verdere familieleden die aan aids zijn overleden. 

De leden hebben kleine stukjes grond, nauwelijks of niet genoeg om voldoende 

voedsel voor de familie te verbouwen. Met eenvoudige biologische 

landbouwmethoden kunnen zij tegen minimale kosten de productie van voedsel 

verbeteren. Het geld voor dit project is besteed aan een training voor leden van 

de Butebe Widow and Child care Association. De training ging over:  

 de opzet van biologische landbouwmethoden; 

 management van bananenplantages;  

 organisatorisch inzicht;  

 financieel management; 

 hoe elkaar steunen en verder helpen.  

Tijdens de cursus hebben deelnemers een actieplanning gemaakt. Ze hebben 

elkaars stukje grond bezocht en elkaar daarbij geadviseerd. De deelnemers 

hebben gereedschap wat zij nodig hebben met korting kunnen kopen. Voor de 
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toekomst denken ze aan bijscholing. Ze willen ook meer dieren gaan houden voor 

consumptie maar ook voor de mest.  

Terug 

 

Project 3. Van ramp naar kans 

In januari 2000 heeft er in Karambi county, in de dorpen Kidukuru en Kihembo, 

een vreselijke wervel- en hagelstorm gewoed. De storm heeft veel schade 

aangericht aan bananenplantages, geplante gewassen en huizen. Er is grote 

schade aan de bonen, maïs, kool, zoete aardappelen, tomaten en cassave. Zeker 

2/3 van de oogst is verloren gegaan. Kyalimpa, de voorzitter van de local council 

in Kidukuru/Kihembo, zag hierin een uitgelezen kans om de mensen in zijn dorp te 

informeren en kennis te laten maken met biologische landbouw. Het 

landbouwproject in Butebe werkte hierbij als inspirerend voorbeeld. Op deze 

manier wordt een rampsituatie in het dorp omgezet in een positieve kans. De 

training vond plaats in maart 2000. De traning ging over methoden van 

biologische landbouw, management en meer inzicht in planning en indeling van de 

tuin. Ruim 50 mensen namen deel aan de cursus waarvan het merendeel 

boerinnen. Alle deelnemers hebben na afloop van de training 3 kg bonen gekregen 

om te planten. Afgesproken is dat ze na de oogst 1 ½ kg bonen om te planten 

terug geven aan de voorzitter van het dorp. Daarmee worden andere mensen 

geholpen. Degenen die niet deelnamen aan de training kregen 2 kg bonen. 

Terug  

 

Project 4. Training vrouwen- en jongeren- afgevaardigden in local 

councils  

In februari 2000 is er een training geweest speciaal voor vrouwen- en jongeren-

vertegenwoordigers in local councils (politieke organisaties). Het doel van de 

training was om afgevaardigden een basis te geven voor hun werk in de raden. 

Het is van belang dat ze weten wat ze kunnen doen, wat hun rechten zijn en hoe 

ze mensen die hen gekozen hebben het beste kunnen vertegenwoordigen. De 

afgevaardigden moeten democratisch kunnen functioneren en die democratie 

kunnen uitdragen. Alleen op deze manier kunnen mensen blijvend invloed hebben 

op de ontwikkeling van hun land en de curruptie tegengaan. De onderwerpen die 

in de cursus aan bod kwamen waren: 
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 leiderschap; wat is de rol van een leider?;  

 Time-management;  

 Rechten van kinderen en de schending daarvan;  

 De wetten die er zijn om vrouwen te beschermen tegen misbruik van hun 

rechten.  

De meeste onderwerpen zijn kort behandeld, het was een introductiecursus. Aan 

het eind van de 3 daagse cursus is een resolutie opgesteld waarin o.a. is 

afgesproken dat vervolgbijeenkomsten gewenst zijn. In maart 2000 heeft er een 

vervolgtraining plaatsgevonden (project 4a). Deze training ging over:  

 Jongeren- en vrouwen- onderwerpen zoals mishandeling, opvoeding, 

landbouw en de positie van vrouwen en jongeren in de maatschappij;  

 Leiderschapskwaliteiten;  

 Werken met werkplannen en tijdschema's;  

 Rechts en wetskennis;  

 Democratie en blijvende invloed op de ontwikkeling van het land en de 

regio.  

De trainingen werden gegeven door drie ervaren leden van een local council en ze 

vonden plaats in de regio.  

Terug 

 

Project 5. Gereedschap voor deelnemers landbouwproject Butebe  

Door het biologisch landbouwproject in Butebe is een verzoek ingediend voor 

meer gereedschap voor de deelnemers aan de training. Voor de deelnemers die 

biologische landbouw willen toepassen op hun eigen land. In het verslag van de 

cursus was al aangekondigd dat er behoefte was aan kruiwagens, harken, 

schoffels, spaden en gieters. In totaal hebben 32 huishoudens gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid gereedschappen voor de helft van de prijs te kopen.  

Terug 

 

Project 6. Energiebesparing en gebruik van verbeterde ovens  

Rubingo Parish is, zoals veel andere dorpen in de regio Karambi hard getroffen 

door aantasting van de natuurlijke omgeving. In het hele gebied is nauwelijks nog 
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bos of oerwoud aanwezig. Oerwouden spelen een belangrijke rol in het 

klimaatsysteem. Ze hebben invloed op het weer, regelen de regenval in het 

gebied, voorkomen erosie van de vruchtbare bodem en voorzien bewoners van 

natuurlijke hulpbronnen, zoals kreupelhout als brandstof voor de bereiding van 

voedsel. Dit project in Rubingo Parish heeft als doel bewustwording te creëren 

bij de plattelandsbevolking over het belang van het regenwoud en tevens hoe zij 

met minder brandhout hun dagelijkse maaltijden kunnen bereiden door het 

gebruik van verbeterde bakovens. Er zijn 25 jongeren opgeleid gedurende 4 

dagen om inwoners in de regio te helpen bij het bouwen en gebruiken van 

vernieuwde ovens. Zij gaan tevens inwoners onderwijzen in milieuthema's en 

energiebehoud. Tijdens de cursus is er een demonstratie model van de 

verbeterde oven gemaakt. De oven wordt gemaakt van klei, aangesmeerd met 

koeienpoep. De ondergrond wordt gevormd van een laag bakstenen. Het duurt 3 

dagen om een oven te bouwen. Bij een werkbezoek van Ineke Jongerius na een 

half jaar blijkt dat er 17 ovens zijn gebouwd. Zij heeft ook een aantal knelpunten 

bij de uitvoering geconstateerd. Zo zijn er voor een oven 50 bakstenen nodig 

waardoor een oven 15.000 Ush kost. Niet iedereen heeft het geld om bakstenen 

te kopen. Soms zijn er problemen met de ovens omdat er scheuren in komen. Het 

komt ook voor dat vrouwen niet voldoende overweg kunnen met de vernieuwde 

ovens. Ineke constateert dat er weinig aan begeleiding van de jongeren is gedaan 

na afloop van de training. Ze heeft daarom een aantal aanbevelingen op papier 

gezet en bespreekt deze met de groep en met de trainer van de cursus.  

Terug 

 

Project 7. Contactpersonen tussen school en ouders  

Deze contactpersonen hebben als taak om ouders te begeleiden bij 

schoolparticipatie en de kinderen bij het maken van huiswerk. Er zijn teveel 

kinderen die niet naar school gaan. Ouders houden vooral meisjes graag thuis om 

te babysitten, te koken of op het huis te passen. Als moeder ziek is moet een 

meisje thuis blijven om voor het huishouden te zorgen. Er zijn ook problemen 

tussen ouders en kinderen, waarbij kinderen geslagen worden. De 

contactpersonen hebben ook als taak om ouders te leren hoe zij hun kinderen op 

een andere manier kunnen opvoeden. De contactpersonen gaan ook kinderen met 

leerproblemen helpen en stimuleren zodat zij niet tevroeg van school af gaan. Op 

28 en 29 augustus 2000 hebben 18 deelnemers een training voor contactpersoon 

gevolgd waarin zij werden voorbereid op hun taak. Het hoofd van de school zal 

vergaderingen bijeenroepen waar contactpersonen kunnen praten met ouders en 

leerkrachten. Zij kunnen ook op eigen initiatief bijeenkomsten beleggen. Na drie 
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maanden komen de contactpersonen weer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen 

en te bespreken wat ze allemaal tegenkomen.  

Terug 

 

Project 9. Stagebegeleiding secretarissen kleine dorpen  

Van 10 tot en met 14 oktober 2000 vond er een stage/training plaats voor 

secretarissen voor productie van local councils en een aantal boeren op de 

boerderij van boer Mutiba in Kasese district. In totaal namen 13 personen deel 

aan dit stagebezoek waaronder 4 vrouwen. De groep verbleef op de boerderij 

van Mr. Mutiba. Overdag gingen ze het land op en bekeken hoe Mr. Mutiba 

organische landbouw methoden toepast, zoals het maken van mest, het planten 

van gewassen zoals bonen, maïs en dodo, het toedekken van de aarde met 

bladeren of stro om uitdroging te voorkomen. Na de lunch zaten ze in een groep 

en gaf Mutiba theorieles waarbij deelnemers volop vragen konden stellen. 's 

Avonds na het eten werden video's vertoond over het verbouwen van gewassen, 

het planten van bomen en energiebesparende ovens. Mutiba heeft de deelnemers 

geleerd dat het goed is om gewassen te verbouwen voor je familie, zodat je 

kinderen goed kunt voeden met bonen, groenten en melk. Mr. Mutiba heeft 

beloofd om de deelnemers volgend jaar februari te bezoeken om te bekijken 

hoever ze gevorderd zijn en adviezen te geven bij hun praktijk. 

Terug 
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