
Afgeronde projecten in 2002 

 

 24. Training AMA in Bundibudgyo  

 26. Gweeri women development group  

 27. Youth alliance to combat AIDS  

 28. Karayoda drama group  

 30. Kicuucu Lyambwa yoouth volunteer for development (ovens)  
 33. Fighting AIDS through music, dance and drama group  

 34. Training WREFI  
 38. WREFI project  

 

Project 24. Training Abanya Ruwenzori Mountaineering Association 

Het gaat om een training voor vluchtelingen die uit de bergen naar Bundibudgyo 

zijn gevlucht. Deze mensen hebben 5 jaar lang in kampen gezeten, afhankelijk 

van internationale hulporganisaties. Daardoor hebben de mensen alle initiatief 

verloren 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 26. Gweeri women development group 

Deze groep is te vinden in de Rubingo parochie, Karambi subcounty. Ze hebben al 

een training in duurzame landbouw gevolgd. Als vervolg op deze training hebben 

ze een exotische geit en een fiets aangeschaft. 

Meer informatie  

Terug 

 

Project 27. Youth Alliance to combat aid 
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Een groep van 20 jongeren heeft scholen en kerken bezocht om te discussiëren 

over veranderingen in levenshouding en gedrag. Hierbij werd speciaal de 

aandacht gericht op het voorkomen van aids. 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 28. Karuyoda drama groep 

Dit is een jongerengroep die door middel van liederen en drama de aids 

problematiek aan de kaak wil stellen bij jongeren. 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 30. Training energiebesparende ovens Kicuucu 

De jongerengroep in Kicuucu ziet de achteruitgang van het milieu in hun 

omgeving. Dit is het gevolg van het kappen van bomen. Het hout is nodig voor het 

bereiden van het dagelijkse voedsel. Daarom hebben ze besloten om 

energiebesparende ovens te gaan gebruiken. 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 33. Fighting aids through music dance and drama 

Deze groep heeft een theaterstuk over hoe jongeren met aids in contact komen 

en hoe dat kan aflopen. 

Meer informatie 

Terug 
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Project 34. Training duurzame landbouw WREFI 

Hier gaat het om twee vijfdaagse trainingen in duurzame landbouw door Western 

Rift valley Ecological Farmers Institute. Deze training is een vervolg op project 

21. 

Meer informatie 

Terug 

 

Project 38. Western Rift Valley Ecological Farm Institute (WREFI) 

Deze organisatie geeft intensieve trainingen aan jongeren. Het gebouw waar de 

trainingen worden gegeven is ongeschikt. Nu heeft de organisatie de 

mogelijkheid om een ander gebouw te huren. Het gebouw is heel geschikt maar 

moet nog wel worden ingericht. Zij vragen een financiele bijdrage voor de 

inrichting van het nieuwe trainings gebouw. 

Meer informatie  

Terug 

 

Hieronder meer informatie over de projecten 

 

Project 24. Training Abanya Ruwenzori Mountaineering Association 

(AMA) 

Tot voor kort werden de Ruwenzori mountains geteisterd door de rebellen van 

het ADF die de bewoners in de bergen overvielen en terroriseerden. daardoor 

zijn de mensen naar Bundibudgyo gevlucht. Daar zijn ze opgevangen door 

internationale hulporganisaties op terreinen van scholen en kerken. Hun land is 

verwaarloosd en verwoest door de rebellen. Door jarenlang in kampen te 

verblijven hebben de mensen elk initiatief verloren. AMA wil deze mensen helpen 

om weer op gang te komen. AMA wil starten met een training in duurzame 

landbouw om hen de moed te geven weer terug te keren naar hun stukje grond en 

dit opnieuw te gaan bebouwen. De training is tegelijk bedoeld om mensen te laten 
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samenwerken, groepen te vormen en een infrastructuur op te zetten. Dit is 

noodzakelijk om het verwaarloosde district weer tot ontwikkeling te brengen. 

Terug 

 

Project 26. Gweeri women development group 

Deze groep bestaat uit 14 vrouwen. Zij hebben al eerder een training gevolgd in 

duurzame landbouw. Ze verbouwen, met succes, verschillende soorten groenten 

en daarnaast gras voor de dieren. Zij hebben nu een exotische geit aangeschaft. 

Die geit kruisen ze met lokale geiten die ze al hebben. Hiermee krijgen ze geiten 

die meer vlees opleveren. Daarnaast heeft de groep een fiets aangeschaft om 

hun groenten naar de markten in de omgeving te brengen. Met de komst van de 

geit en de fiets hopen de vrouwen hun inkomen te vergroten. Dit project kostte 

235,70 euro. 

Terug 

 

Project 27. Youth alliance to combat aids  

De groep is in de regio Kamwenge aan het werk. Ze zijn beginnen met discussies 

op middelbare scholen, later kerken en lagere scholen. Ze hebben zichzelf eerst 

op de hoogte gesteld en bijgeschoold om discussies rond aids problematiek goed 

te kunnen leiden. Ze maken van iedere bijeenkomst een verslag. Na een aantal 

discussiebijeenkomsten heeft er een reflectie bijeenkomst plaats gevonden. Aan 

de hand van de opgedane ervaringen wordt nu hun programma bijgesteld. 

Terug 

 

Project 28. Karuyoda drama groep 

Deze groep bevindt zich in Kazingo, Kasese district. Door middel van theater 

willen ze laten zien wat aids doet. De voorstelling wordt gepresenteerd op 

discussiebijeenkomsten waar gezondheidsdeskundigen voorlichting geven over 

aids. De theatervoorstelling moet de discussie ondersteunen en is speciaal op 

jongeren gericht. 

Terug 
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Project 30. Training energiebesparende ovens Kicuucu 

De training is bedoeld voor jongeren en vrouwen die leren hoe ze zelf een 

energiebesparende oven kunnen bouwen en gebruiken. Ze gebruiken nu ook al 

alternatieven voor stookhout zoals droge maïskolven en maïsstengels. Er mag in 

de omgeving niet veel meer gekapt worden. De vrouwen zijn bang dat hun mannen 

in de gevangenis komen wanneer ze toch doorgaan met het kappen van bomen 

voor stookhout. 

Terug 

 

Project 33. Fighting aids through music. dance and drama 

Deze groep bestaat uit "school drop outs" die met een theatervoorstelling willen 

discussiëren over aids en hoe aids ingrijpt in de levens van jongeren. Met de 

donatie van Kwataniza huren ze een gezondheidsdeskundige in die de groep 

traint in het voeren van discussies met groepen. 

Terug 

 

project 34. Training duurzame landbouw WREFI 

De eerste training was een basistraining. In de vervolgtraining komen nieuwe 

onderwerpen en methoden aan bod. Andere onderwerpen krijgen meer diepgang 

of een vervolg. Samenwerken met een groep zal ook aan de orde komen. Het gaat 

voornamelijk om groepen uit Karago en Kinhondo. 

Terug 

 

Project 38. Western Rift Valley Ecological Farm Institute (WREFI) 

De jongeren betalen Ush 70.000 per termijn van vier maanden. De meeste 

jongeren hebben geen, of maar een, ouder. Ze hebben geen andere mogelijkheid 

om een opleiding te volgen. De jongeren willen graag helpen met het opknappen 

van het nieuwe gebouw. Alleen de financiele bijdrage die zij kunnen betalen is 

onvoldoende om daar het gebouw ook nog van in te richten. 
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Terug 
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