
Afgeronde projecten in 2001 

 

 11. Gereedschap voor organische land- en tuinbouw  

 14. Werkbezoek Mr. Mutiba  

 15. Kahungabonyonyi primary school  
 16. Training Gweeri vrouwen groep  

 17. Vrouwenhulpmiddelen centrum  

 18. Bestrijding van ziekten bij kippen  

 19. Training voor Bukuuku vrouwen en jongeren  

 20. Tukwataniza jongerengroep  

 21. Training door Western Rift Valley Ecological Farm Insittute (WREFI)  
 22. Karughe farmers partnership  

 

11)Gereedschap voor organische land- en tuinbouw  

Met 360 gulden steun van kwataniza wordt gereedschap aangeschaft wat nodig 

is voor organische land en tuinbouwmethoden. Zoals kruiwagens, panga's, rieken 

en een drumcontainer voor vloeibare mest. De deelnemers van een aantal 

cursussen over biologische landbouw, zoals de stageweek bij landbouwer Mutiba, 

hebben behoefte aan gereedschap om hun eigen stukje grond op biologische 

wijze te bewerken. 

Meer informatie 

Terug 

 

14) Werkbezoek Mr. Mutiba  

Een afgerond project waaraan kwataniza 170 gulden heeft bijgedragen. Nadat 

secretarissen van kleine dorpen op stage zijn geweest, komt Mr. Mutiba naar 

Kabarole district om hen te adviseren bij hun praktijk. Het ging hierbij om de 

reis en verblijfskosten van Mr. Mutiba. De boer heeft alle secretarissen bezocht 

en hen geadviseerd bij hun werkzaamheden. Hij heeft ook adviezen voor de 

toekomst op papier gezet voor de secretarissen van de local councils en voor 

Kwataniza.  

Meer informatie  
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Terug 

 

Project 15. Kahungabunyonyi primary school 

Deze school ligt in de gemeente Fort portal en heeft 990 leerlingen. De school 

heeft problemen met latrines. Daarom hebben ouders het plan opgepakt om 

doorspoel wc's aan te leggen op school. Er worden 7 toiletten en 2 douches 

gemaakt voor de meisjes en 7 urinoirs voor de jongens. Als tweede prioriteit wil 

de school graag banken aanschaffen wanneer de toiletten gerealiseerd zijn.  

Meer informatie  

Terug 

 

Project 16. Training voor Gweeri women group 

Deze vrouwengroep wil graag bijscholing over de basis beginselen van organische 

landbouw. Ze willen het land effectiever gebruiken met milieubesparende 

technieken. bovendien willen ze de organisatie verbeteren door betere 

boekhouding en management-technieken. 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 17. Vrouwenhulpmiddelen centrum 

Een vrouwengroep uit Bwera in het district Kasese heeft al veel tijd en energie 

gestoken in het bouwen van een centrum. Maar er is niet genoeg geld voor het 

dak. Zij vragen een bijdrage voor het dak. Zodat ze het gebouw op tijd kunnen 

beschermen tegen de regens in het komende regenseizoen (november). 

Meer informatie 

Terug 

 

http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub2.php&submenu=kop4#begin
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub2.php&submenu=kop4#pr15
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub2.php&submenu=kop4#begin
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub2.php&submenu=kop4#pr16
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub2.php&submenu=kop4#begin
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub2.php&submenu=kop4#pr17
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub2.php&submenu=kop4#begin


Project 18. Bestrijding van ziekten bij kippen 

Hierbij gaat het om speciale voorzieningen om kippen te kunnen vaccineren. 

Zonder medicijnen is het houden van kippen te risicovol in deze regio. 

Meer informatie 

Terug  

 

Project 19. Training voor Bukuuku women and youth support 

organisation 

De training voor Bukuuku is gericht op milieubehoud en het bouwen van energie-

zuinige ovens. 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 20. Tukwataniza youth group 

De groep wil de armoede verminderen door het genereren van een inkomen en 

vraagt ondersteuning bij investeringen. 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 21. Trainingen door Western Rift Valley Ecological Farm 

Institute 

Het gaat hier om twee trainingen op het gebied van organische, duurzame 

landbouw. 

Meer informatie  

Terug 
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Project 22. Karughe Farmers Partnership Kasese 

Gezien de toename van de activiteiten van deze organisatie is de noodzaak 

ontstaan voor een kantoor dat toegevoegd is aan de trainingsruimte. Dit project 

is gericht op het realiseren hiervan. 

Meer informatie 

Terug 

 

meer informatie over de projecten van Kwataniza 

in 2001 

 

Project 11. Gereedschap voor organische land- en tuinbouw  

Dit project gaat om de aanschaf van gereedschappen voor organische land- en 

tuinbouw voor de volgende groepen:  

 deelnemers/sters aan de training voor vrouwen en jongeren 

afgevaardigden in local councils;  

 follw-up voor de deelnemers/sters aan de stage en training voor 

secretarissen voor productie op Mutiba's boerderij;  

Door deze trainingen werden deelnemers/sters er zich van bewust dat ze voor 

organische land en tuinbouw gereedschap nodig hebben om het goed te kunnen 

uitvoeren. Ze hebben ook kruiwagens nodig voor het transporteren van materiaal 

en het maken van compost. Voor het bewerken van het land hebben ze spaden, 

panga's, hakken en rieken nodig. Voor het maken en verspreiden van vloeibare 

mest een drumcontainer. Het is met name belangrijk dat ook vrouwen en 

jongeren op deze manier aan goedkoper gereedschap kunnen komen. De 

deelnemers betalen zelf de helft van het bedrag. 

Terug 

 

Project 14. Werkbezoek Mr.Mutiba  
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In oktober zijn er 13 mensen voor een stage naar Mr. Mutiba geweest. Zij 

hebben geleerd hoe je op een eenvoudige manier landbouw kunt bedrijven (zie 

project 9) Als vervolg op de stage komt Mr. Mutiba naar kabarole district om de 

deelnemers te bezoeken en te adviseren bij hun praktijksituatie. De eerste dag 

ging Mr. Mutiba naar Butebe. Daar is inmiddels een groep van 12 mensen, 

Tukwataniza genaamd, aan de slag gegaan. Mutiba heeft met hen gesproken over 

het bedekken van het omgespitte land om uitdroging te voorkomen, zodat je ook 

in het droge seizoen kunt planten. Het onderhoud van de bananenplantages kreeg 

ook zijn aandacht. Vooral het wieden, wat ook noodzakelijk is in de regentijd. De 

tweede dag ging Mr. Mutiba naar Rubingo en omgeving. Daar heeft een 

deelneemster de Gweeri Women Devolopment group opgezet. Deze groep heeft 

een stuk land waar ze uien en paprika's verbouwen. Ze hebben ook een paar 

varkens en geiten. Volgens Mutiba heeft deze groep meer training nodig in het 

houden van klein vee. De derde dag was de groep van Theresa aan de beurt. Ook 

hier was bananen-management een hot-item. Er is gesproken over hoe je varkens 

kunt jouden, hoe je een schuurtje moet bouwen en wat goed varkensvoer is. De 

vierde dag was een bijeenkomst van de vertegenwoordigers. Mutiba heeft hen 

als leraar verteld over: 

 het bijhouden van boeken en het maken van werkplannen wat belangrijk is 

bij het vormen van een groep  

 Mutiba benadrukte dat het gaat om lopende activiteiten, altijd moet er 

wat gebeuren en als je hard genoeg werkt levert dat ook inkomsten op  

 Hij verzekerde de jongeren dat je goed kunt verdienen met organische 

landbouw en veeteelt als je er tijd en energie insteekt.  

Mutiba concludeert dat de groepen meer ondersteuning nodig hebben en elkaar 

vaker zouden kunnen bezoeken ter inspiratie en lering.  

Terug 

 

Project 15. Kabungabunyonyi primary school  

Deze school ligt in de gemeente Fort portal en heeft 990 leerlingen. De school is 

in 1983 opgericht door de Pinkstergemeente voor wezen uit de omgeving. In 

1989 is het een overheidsschool geworden. De school heeft nu 201 weeskinderen 

die geen ouder of voogd hebben. De school heeft problemen met latrines. Om 

een goede latrine te bouwen moet je minimaal 6 meter diep graven voor de 

afvoer. Bij deze school zit je al na 2,5 meter aan het grondwater. Daarom heeft 

de school een septictank nodig voor de afvoer. Nu moet de school de latrines een 
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paar keer per jaar leeghalen. Dat kost 120.000 Ush per keer. Als dat te laat 

gebeurd wordt het een smerige en onhygiënische boel. Daarom hebben ouders 

het plan opgepakt om doorspoel wc's aan te leggen op school. Inmiddels zijn er 7 

toiletten en 2 douches bij gekomen. De oudere toiletten zijn voorzien van een 

nieuwe deur en er zijn wasbakken bijgekomen zodat de kinderen hun handen 

kunnen wassen. Er is een grote septic tank aangelegd en de school heeft nu haar 

eigen watervoorziening. Een hele verbetering voor de school. Omdat de ouders 

ook een groot bedrag bijeen gebracht hebben, was er nog geld voor de aanschaf 

van bankjes. De school heeft nu zoveel bankjes dat alle leerlingen kunnen zitten. 

Er hoeft nu niemand meer op de grond te zitten.  

Terug 

 

Project 16. Training voor Gweeri women group 

Als vervolg op het werkbezoek van Mr. Mutiba (project 14) aan de Gweeri women 

development group, komen deze vrouwen met een aanvraag voor bijscholing. Het 

gaat om een vier-daagse training over de volgende onderwerpen: 

 de relatie tussen akkerbouw en veeteelt voor een betere productie; 

 het gebruik van landbouw om een inkomen te verwerven;  

 de basisbeginselen van organische landbouw;  

 het effectiever gebruik van land;  

 milieubesparende technieken voor mens, plant en dier;  

 de organisatie van het werk. Zoals: boekhouding, management en 

vergadertechniek.  

Aan de training hebben 10 vrouwen en 1 man deelgenomen. Ieder lid heeft al gras 

gepland voor veevoer. Ze gaan meer groenten verbouwen, vooral paprika's, uien 

en tomaten waarvoor de voorbereidingen op het land al in volle gang zijn. Mr. 

Mutiba heeft gedurende de training het land bekeken en de vrouwen geadviseerd 

hoe zij het land kunnen bewerken en vruchtbaarder maken. Ze willen de 

veestapel gaan uitbreiden en ook meer bomen gaan planten. 

Terug 

 

Project 17. Vrouwen hulpmiddelen centrum 
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De aanvraag voor Kalehe Resource Centre komt van de vrouwengroep in Bwera, in 

het district Kasese (dit district grenst aan het district Kabarole. Vrijwel al onze 

andere projecten zijn in het district Kabarole). De groep heet: Kalehe Home 

Care Women's Association. De vrouwengroep is erg goed bezig en heeft al veel 

tijd en energie gestoken in de bouw van het centrum. Ze hadden echter niet 

voldoende geld voor het dak. Het dak zat er nog niet op toen de regens kwamen. 

Dat heeft een groot deel van hun gebouw geruineerd. Aan het begin van dit jaar 

zijn ze weer opnieuw begonnen met bouwen. Ze zijn nu weer op dakniveau. Ze 

willen nu graag hulp bij het financieren van het dak. Als ze het dak er op hebben 

zitten is het gebouw beschermd tegen de regens, die in november verwacht 

wor..0den. En dan kunnen ze het gebouw in eigen tempo verder afbouwen. 

In hun verslag geven ze aan dat het dak er nu op zit. Daarmee is het gebouw nog 

niet af. Er moeten nog ramen en deuren in gezet worden en alle muren moeten 

nog van pleisterwerk voorzien worden. Maar het belangrijkste is nu dat het 

gebouw is beschermd tegen de harde regens van het regenseizoen. 

Terug 

 

Project 18. Bestrijding van ziekten bij kippen 

In het gebied rond Kasese (de stad) zijn weinig eieren te krijgen. De boerinnen 

en boeren vinden het houden van kippen erg risicovol. Ze hebben geen 

beschikking over medicijnen tegen ziekten. Kippen en eieren zijn echter wel 

nodig in dit gebied. Daarom wil de Mutiba Foundation (zie ook de projecten 9 en 

14) het houden van kippen introduceren. De Mutiba Foundation komt met een 

voorstel om ziekten bij kippen te bestrijden. Het gaat om preventieve 

medicijnen. Op die manier kan het houden van kippen dienen als een inkomens 

verwervende activiteit. Hiervoor hebben ze een speciale thermosfles nodig en 

een koelkast om de vaccins in te bewaren. De boerinnen en boeren gaan 

natuurlijk wel betalen voor de medicijnen en de diensten. Mr Erisa Mutiba heeft 

een verslag gestuurd waarin hij uitlegd waar het geld precies aan besteed is. Het 

inentingsprogramma loopt erg goed. Er wordt 50 shilling per kip gevraagd. Op het 

ogenblik geven ze deze service in drie subcounty's te weten: Munkunyu, Kisinga 

en Kyondo. Om alle mensen in de county Bukonzo East te bereiken is meer geld 

nodig. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Hij bedankt Kwataniza voor de 

bijdrage zodat zij de medicijnen, de koelkast en thermosfles konden 

aanschaffen. 

Terug 
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Project 19. Training Bukuuku women and youth organisation 

Bukuuku women and youth support organisation is een platform van vrouwen en 

jongeren. Zij werken samen aan sociale en economische ontwikkeling van hun 

gebied. Bukuuku ligt aan de voet van hetRuwenzori gebergte in het district 

Kabarole. Het omvat drie dorpen. Er zijn geen natuurlijke bossen meer in dit 

gebied. De vraag naar brandhout en houtskool neemt toe. De groep wil iets doen 

aan dit milieuprobleem door het planten van verschillende soorten bomen en het 

opzetten van een bomenkwekerij. 

De training is vooral gericht op milieubehoud, kennis over het milieu en het 

bouwen van energie besparende ovens. Het programma bestaat uit drie delen: 

een workshop; het bouwen van demonstratie-ovens en een vervolgbezoek door de 

trainers. Om te kijken hoe het bouwen van de ovens is gegaan en of de ovens 

werken. Er hebben 21 vrouwen en jongeren deelgenomen aan de training. 

Terug 

 

Project 20. Tukwataniza Youth group 

De groep wil meer werkgelegenheid creëren en hiermee de armoede 

verminderen. Ze vragen daarom ondersteuning bij investeringen. Het is de 

bedoeling dat ieder lid van de groep een (vrouwelijk) biggetje heeft om mee te 

fokken. Daarnaast wil de groep kwalitatief goede zaden kweken om de boeren in 

de buurt hiervan te voorzien. Hiermee denkt de groep betere oogsten te 

bereiken. Het voedingspatroon van de families kan ook verbeteren door 

toevoeging van varkensvlees en meer soorten groenten. 

Terug 

 

Project 21. Trainingen door Western Rift valley Ecological Farm 

Institute 

Het Western Rift valley Ecological Farm Institute is begin 2001 opgezet door 

Maate K. Joseph, die zijn vaste baan heeft opgezegd. Als trainer in organische 

landbouw wil hij nu werken voor zijn "eigen" mensen in het gebied Bukuku 

subcounty, waar hij vandaan komt. 
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De visie van WREFI is het opbouwen van dorpen die op een ecologische manier 

landbouw bedrijven gericht op een duurzame toekomst. Daarvoor worden aan 

lokale groepen trainingen in organische landbouw aangeboden. Het accent ligt 

hierbij op vrouwengroepen omdat vrouwen de belangrijkste rol spelen in 

agrarische activiteiten, en ook wat voeding betreft. WREFI houdt zich ook bezig 

met het conserveren van bodem en water, het verbouwen van gewassen en 

veeteelt, aanplant van bomen, voedingverbetering en voorlichting aan gezinnen. 

Laatste nieuws: aan de training hebben 30 mensen deelgenomen, waarvan de 

helft vrouwen. naast landbouw technieken is er ook aandacht besteed aan 

roldoorbrekende patronen. In Oeganda is het nog steeds zo dat het meeste en 

zwaarste werk in de landbouw door vrouwen wordt gedaan. Door de vrouwen te 

helpen en verantwoordelijkheden te delen blijven vrouwen langer leven en gaan 

ze niet vroegtijdig dood. Deze onderwerpen leverden felle discussies op 

waardoor een veranderingsproces in gang is gezet. 

Terug 

 

Project 22. Karughe Farmers Partnership Kasese 

KFP is een trainingsorganisatie die samenwerkt met meer dan 30 basisgroepen. 

Ze zijn in staat geweest zelf een trainingscentrum te bouwen, wat nog niet klaar 

is maar wel volop in gebruik. De trainingsruimte wordt ook als kantoor en 

bibliotheek gebruikt. Gezien de toename van het aantal trainingen en activiteiten 

is de noodzaak ontstaan voor een kantoor, toegevoegd aan de trainingsruimte. 

Met financiele steun van Kwataniza hebben ze een kantoor met bibliotheek-

ruimte kunnen realiseren. Bij ons bezoek aan dit project in december 2001 was 

de bouw bijna klaar. Er moesten nog enkele werkzaamheden uitgevoerd worden, 

zoals een raam inzetten of een muur afpleisteren en een vloertje leggen. Er werd 

hard gewerkt door een paar bouwvakkers die zich niet lieten afleiden door ons 

bezoek. Op 1 januari 2002 is het gebouw officieel geopend en in gebruik 

genomen. 

Terug 
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