
In 2004 afgeronde projecten 

 

 79. Engabu za Tooro conferentie Tooro Koogere  

 76. Rwesoro Twanzane farmers group  

 75. Ntonwa united women association  

 73. Kyabaningira and Bwesumbu association  

 72. Kamukumbi women efforts for sustainable development farmers group  

 71. Kyaminyawandi Twanzane group farmers  

 69. 1 mei viering RAC (anti corruptie coaltie)  
 68. Ruwenzori community association (RCA)  
 67. Werkbezoeken WREFI  
 66. St. Peters women farmers association  

 65. Buthale united rural farmers association  
 64. Kinyaminagha farmers association  

 63. Ibanda i women association  

 62. A hoe pays  

 61. AIDS-projecten - vervolg  
 60. Fair in Fort Portal  
 58. Aankoop grond voor WREFI  
 57. Ruwenzori anti-corruptie coalitie (RAC)  
 56. St. Francis Nsenyi farmers association  

 49. Kiombya united youth association  

 

Project 79. Engabu za Tooro conferentie 

De Koogere conferentie werd gehouden op 20 augustus 2004 in de Kagoote hal in 

Fort Portal. Het doel van deze conferentie was dit jaar het bij elkaar brengen 

van zoveel mogelijk vrouwengroepen en vrouwelijke activisten. Om na te denken 

en te discussieren over de deelname van vrouwen in de ontwikkeling van de 

gemeenschap en in leiderschap. Het thema van de conferentie was "indigenous 

knowledge and gender". het aantal deelneemsters overtrof de verwachtingen: 

geen 250 maar zelfs 330 jonge vrouwen waren aanwezig. In totaal kostte de 

conferentie Ush 2.812.000,- Daarvan kwam Ush 2.000.000,- van Kwataniza 

(ongeveer € 1.000,-). De rest kwam uit locale bijdragen. 

Terug 

 

Poject 76. Rwesoro Twanzane farmers group 
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Deze groep heeft een trainingsweek gehouden over duurzame 

landbouwmethoden. Er waren 20 deelnemers in de trainingsweek, die gehouden 

werd van 10 tot en met 14 mei 2004. Tijdens de cursus werd aandacht besteed 

aan bemesten, het graven van greppels om het water op te vangen en het 

aanleggen van moestuintjes met natuurlijke bemesting. De Rwesoro Twanzane 

farmers group is in 1998 opgericht door twee mensen, waaronder Priscilla Itugu, 

nu studente van WREFI. De groep komt uit Rwesoro village in het Kasese 

district. Toen ze 10 leden verzameld hadden zijn ze begonnen met het 

verbouwen van pinda's. De 10 mensen hebben er voor gezorgd dat er 25 leden bij 

gekomen zijn. Er valt weinig regen in de omgeving en er zijn weinig 

vervoersmogelijkheden. De mensen hebben niet in de gaten dat hun slechte 

landbouwmethoden en het kappen van bomen de omgeving aantast. Deze training 

was hard nodig. Kwataniza heeft er € 110,- aan bijgedragen. 

Terug 

 

Project 75. Ntonwa united women association 

Deze vereniging heeft van 10 tot en met 14 mei 2004 een vijfdaagse training 

georganiseerd. De training ging over duurzame landbouw en het houden van 

kippen en werd verzorgd door drie studenten van WREFI. De groep bestaat uit 

50 leden en ze zijn gevestigd in Ntonwa parish, Kawenge district. Het was de 

eerste training van deze groep, die in 2003 is begonnen. Kwataniza heeft de 

training gesteund met € 110,- 

Terug 

 

Project 73. Kyabaningira and Bwesumbu association 

Deze groep heeft in de tweede week van mei 2004 een vijfdaagse training 

georganiseerd in duurzame landbouwmethoden. Er waren 15 deelnemers. De 

vereniging is opgericht in 2002 en werkt in de subcounties Kyabaningira en 

Bwesumbu. Ze zijn gevestigd in Bosongora north county, in het district Kasese. 

Ze hebben 13 leden, die hun kennis over duurzame landbouwmethoden over 

wilden dragen aan de boeren en boerinnen in hun omgeving. Kwataniza heeft € 

95,- bijgedragen. 

Terug 
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Pr 72. Kamukumbi women efforts for sustainable development 

farmers group 

Deze groep van 15 leden (11 vrouwen en 4 mannen) heeft een training 

georganiseerd in duurzame landbouwmethoden, het onderhouden van de bodem, 

opknappen en onderhouden van bananenplantages, op een ecologische manier 

bestrijden van plantenziekten, graven van geulen voor waterconservatie, 

aanleggen van moestuinen, mannen-vrouwen onderwerpen. De groep zit in 

Kamukumbi village, Karambi subcounty in het district Kasese. De training werd 

georganiseerd van 10 tot en met 14 mei 2004. Er waren 26 deelneemsters. 

Kwataniza droeg € 125,- bij. 

Terug 

 

Project 71. Kyaminyawandi Twanzane group farmers 

Deze groep organiseerde een training over duurzame landbouwmethoden en het 

houden van varkens. De training vond plaats van 10 tot en met 14 mei 2004. er 

waren 25 deelnemers, waarvan 19 vrouwen. Er waren vier studenten van WREFI 

bij betrokken. Deze groep bevindt zich in Kyaminyawandi village, in Nyakiyumbu 

subcounty in het westen van het district Kasese. De groep heeft 36 leden, 

waarvan 30 vrouwen. Ieder lid van de groep betaalt elke maand een eigen 

bijdrage van Ush 500,-. Kwataniza's bijdrage was € 105,-  

Terug 

 

Project 69. 1 mei viering RAC (anti corruptie coalitie) 

Deze anti corruptie coalitie (zie ook project 57) opereert in vijf districten van 

de Ruwenzori regio: Kabarole, Kasese, Kamwenge, Bundibugyo en Kyenjojo. De 

RAC heeft een bestuur van 9 leden. In 2003 is met veel succes een anti 

corruptie week georganiseerd in Fort Portal. In 2004 heeft de RAC een 

succesvolle 1 mei viering georganiseerd in Butiti, Kyenjojo district. Het totale 

districtsbestuur was aanwezig, de hoofden van verschillende afdelingen, de 

politie, vertegenwoordigers van het subcounty bestuur, zakenlui, veel arbeiders, 

lokale organisaties, studenten en de lokale bevolking. Naar schatting hebben 

2500 volwassenen plus nog schoolkinderen deelgenomen. 700 mensen namen deel 
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aan een demonstratieve optocht. De RAC grijpt de jaarlijkse 1 mei viering aan om 

het thema anti-corruptie opnieuw aan de kaak te stellen. Het RAC heeft 

verschillende activiteiten georganiseerd om publiek te trekken: een openbare 

mars, met de populaire Engabu za Tooro band voorop; muziek, dans en drama. De 

dag werd afgesloten met een voetbalwedstrijd onder het motto: "kick corruption 

out of Uganda". Kwataniza heeft de RAC gesteund met een bijdrage van € 

1.000,- 

Terug 

 

Project 68. Ruwenzori community association (RCA) 

De Ruwenzori community association heeft van 4 tot 6 april 2004 in Nyankamba 

een training georganiseerd in de bouw van energie zuinige ovens (de Lorena mud 

stove, van klei, zand, koeienmest en as). Het overgrote deel van de deelnemers 

waren vrouwen. Op de eerste dag waren er 20, op de tweede dag 17 en op de 

derde dag weer 20. Aan het eind van de training werd een resolutie aangenomen 

dat eind 2004 op zijn minst 90% van alle huishoudens in het dorp 

energiebesparende ovens zullen hebben. Ook werd het idee gelanceerd dat ieder 

huishouden op zijn minst 50 bomen plant voor december 2004. Op 27 en 28 mei 

werd een vervolgtraining gegeven. In het gebied van deze groep, tegen de 

Ruwenzori mountains, is sprake van veel ontbossing. Het is dringend noodzakelijk 

om op een andere manier te gaan koken, met een veel lager gebruik van hout. 

Kwataniza heeft € 100,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 67. Werkbezoeken WREFI 

WREFI is een afkorting van Western Rift valley Ecological Farm Institute. 

WREFI heeft enkele zeer intensieve trainingen over duurzame 

landbouwtechnieken georganiseerd, waar vooral jongeren aan deelgenomen 

hebben. Het is de bedoeling dat de opgeleide jongeren in hun eigen dorp een 

groep opzetten en dat zij die groep gaan trainen in duurzame 

landbouwtechnieken. WREFI vroeg ondersteuning om al die studenten te 

bezoeken voor een follow-up en om te kunnen beoordelen hoe de studenten in de 

praktijk werken. WREFI heeft 5 werkbezoeken afgelegd, bij de groepen van de 

projecten 62, 63, 64, 65 en 66. Voor Kwataniza ging het om € 50,- 

http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub5.php&submenu=kop4#begin
http://www.kwataniza.nl/?bestand=sub5.php&submenu=kop4#begin


Terug 

 

Project 66. St. Peters women farmers association 

De St. Peters women farmers association had een bijdrage gevraagd voor een 

training in duurzame landbouwmethoden. Deze training is gegeven van 20 tot 26 

januari 2004. Er waren gemiddeld 15 deelnemers. De volgende onderwerpen 

werden behandeld: 1. vanille management, theorie en praktijk; 2. Conserveren van 

bodem en water; 3. bananenmanagement; 4. mannen- en vrouwen rollenpatronen; 

5. het aanleggen van moestuinen bij het huis en het verbouwen van groenten; 6. 

energiebesparende kooktoestellen; 7. omgaan met financiële middelen in het 

huishouden. Vier studenten van WREFI hebben deze onderwerpen behandeld. 

Kwataniza heeft dit project gesteund met € 110,- 

Terug 

 

Project 65. Buthale united rural farmers association 

De Buthale united rural farmers association bevindt zich in Buthale village, in 

Kalonge parish, Kasese district. De groep is gestart in februari 2002 en heeft 

38 leden, waarvan 31 vrouwen. Zij hebben een vijfdaagse training georganiseerd 

in duurzame landbouwmethoden van 19 tot en met 23 januari 2004. De boerinnen 

en boeren zijn erg blij met de training en bedanken Kwataniza. Zij zijn nu in 

staat om hoogwaardige gewassen te verbouwen. en in de toekomst willen ze dat 

ieder gezin een demonstratietuin bij het huis heeft. En dat ieder gezin 15 

vanilleplanten heeft geplant in oktober 2004. Dat ieder gezin een biggetje heeft 

aangeschaft en als ze zelf weer biggetjes krijgen, deze door gegeven worden aan 

de andere leden. Er is Ush 56.000 uitgegeven aan gereedschap. Iets meer dan de 

Ush 52.000,- die begroot was. Aan trainingsmateriaal is wat minder uitgegeven, 

waardoor de begroting toch weer rond kwam. Kwataniza heeft een bijdrage 

geleverd van € 105,- 

 

Project 64. Kinyaminagha farmers association 

Kinyaminagha farmers association had een aanvraag gedaan voor een training in 

duurzame landbouwmethoden. De training is gehouden in het kerkgebouw van 

Kinyaminagha, van 20 tot en met 25 januari 2004. Er waren 20 deelnemers, 15 
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boerinnen en 5 boeren. Vier vrouwelijke studenten van WREFI hebben de 

training verzorgd. Kwataniza heeft dit project gesteund met € 110,-  

Terug 

 

Project 63. Ibanda i women association 

Ibanda i women association heeft de training in duurzame landbouwmethoden 

georganiseerd van 19 tot en met 23 januari. Er waren 22 deelnemers: 17 vrouwen 

en 5 mannen. Resultaten: iedereen weet nu hoe de grond te bewerken en erosie 

van de bodem te voorkomen; hoe de vanille af te dekken met groenten en 

tuinafval; het aanleggen en onderhouden van banananplantages; hoe je 

plantenziekten moet bestrijden; hoe je energiezuinig kunt koken; iedereen heeft 

een moestuin bij zijn/haar huis aangelegd; de mannen en vrouwen werken beter 

samen om de gezamenlijke levensstandaard te verhogen. Kwataniza heeft € 95,- 

bijgedragen aan dit project. 

Terug 

 

Project 62. A hoe pays 

De organisatie "a hoe pays" heeft een training georganiseerd in duurzame 

landbouwmethoden in de vierde week van januari 2004. Er waren 28 

deelnemers/sters. De gereedschappen die zijn aangeschaft met geld van 

Kwataniza zijn tijdens de training gebruikt. De boerinnen en boeren hebben 

geleerd: hoe ze betere landbouwmethoden kunnen toepassen, hun grond 

vruchtbaar kunnen houden, hun levenstandaard kunnen verbeteren, natuurlijke 

bemesting kunnen uitvoeren en moestuintjes kunnen opzetten bij hun huis. De 

groep bedankt de trainers van WREFI en Kwataniza voor de ondersteuning. 

Kwataniza heeft € 120,- bijgedragen aan dit project.  

Terug 

 

Project 61 - AIDS-projecten - vervolg 

Dit is een omvangrijk project dat 3 jaar gaat duren. Het doel is het verbeteren 

van de gezondheidsrechten van jongeren en het verminderen van AIDS. Het 
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project richt zich in het bijzonder op meisjes en vrouwen. De eerste 

deelprojecten zijn inmiddels afgerond: 

 School for clinical officers youth alliance (deelproject 1). Deze groep 

heeft 6 jongerenclubs opgezet. En zij hebben 10 plaatsen bezocht waar 

videoshows zijn gehouden over AIDS. Die gaan over de gevaren van AIDS, 

geslachtsziekten, abortus, seksuele verhouding tussen jongens en meisjes 

en voor welke keuzes je daarbij komt te staan. Zij hebben ook een 

opstellen-wedstrijd gehouden waar 10 scholen in Fort Portal aan mee 

hebben gedaan. Sommige schoolhoofden zijn echter niet serieus met dit 

probleem bezig. En het plannen van een debat over AIDS was helaas een 

flop.  

 MAHYORO youth AIDS control group (deelproject 2). Dit gaat om 

vervolg-activiteiten van project 41. Zij hebben verschillende activiteiten 

georganiseerd: een opstel-wedstrijd (339 inzendingen van scholen en 48 

van buitenschoolse jongeren), een seminar (100 deelnemers), video shows 

en debatten. Zij hebben 10 scholen bezocht en 15 jongerengroepen van 

jongeren die niet meer op school zijn. In totaal zijn in deze groepen 563 

jongeren actief.  

 School for clinical officers youth alliance (deelproject 3). Van 25 tot en 

met 28 februari werd de driedaagse gender training gegeven voor 

vertegenwoordigers van 13 jongerengroepen die actief bezig zijn met 

voorlichting over seksuele gezondheid en AIDS. Het belang van deze 

training was om de machtsverhouding tussen meisjes en jongens aan de 

orde te stellen en te analyseren wat het effect daarvan is op de sexuele 

verhoudingen. Aan de cursus werd deelgenomen door 8 meisjes en 18 

jongens.  

Terug 

 

Project 60. Fair in Fort Portal 

De fair vond plaats in januari 2004. Het thema was "together for a better 

future". Het was een geslaagde gebeurtenis. De debatten waren erg levendig en 

inspirerend. Het ging over stellingen en onderwerpen als: 

 leven met aids  

 leningen zijn beter voor ontwikkeling dan giften  

 decentralisatie leidt tot politieke conflicten  

 genetisch gemanipuleerd voedsel  
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 donor giften maakt mensen armer, niet rijker  

 seks met minderjarige kinderen  

 corruptie wordt gestimuleerd door de houding van de massa  

Er waren presentaties over mensenrechten, seksueel geweld, het opkomen voor 

vrouwenrechten, enz. Er waren films en video's, met kon deelnemen aan sport en 

spel activiteiten, er was een tentoonstelling en er werden gratis condooms 

verstrekt.  

Kwataniza heeft aan deze fair bijgedragen met een bedrag van € 1500,- 

Terug 

 

Project 58. Aankoop grond voor WREFI 

Op 1 maart 2004 is er een koop-overeenkomst gesloten van de landeigenaar 

Bagumah Gerskom en WREFI, het Western Rift valley Ecological Institute. 

WREFI wil een eigen scholingsinstituut gaan opzetten op het land. Tot nu toe 

heeft WREFI een pand gehuurd, maar de huur is opgezegd. Kwataniza heeft hier 

€ 500,- aan bijgedragen. WREFI betaalt € 750,- en de rest komt van onze 

zusterorganisatie Obumu uit Wales. 

Terug 

 

Project 57. Ruwenzori anti corruptie coalitie (RAC) 

De Ruwenzori anti corruptie coalitie heeft van 26 oktober tot 2 november 2003 

een anti-corruptie week georganiseerd in Fort Portal. Het is een interessant 

programma geworden met uiteenlopende activiteiten. Corruptie is een van de 

grote problemen in Oeganda. Het is erg moeilijk om hier iets aan te doen omdat 

men vaak van hoog tot laag bij corruptie is betrokken. De burgemeester van Fort 

Portal (zelf een groot tegenstander van corruptie) hield bij de opening een 

bewogen speech. In totaal woonden zo'n 600 mensen van allerlei leeftijden het 

festival bij. Het festival kreeg veel aandacht op de locale radiostations en op de 

Oegandese televisie. Er wordt ook een videoband gemaakt van het festival. Er 

zijn een aantal lessen geleerd, zoals dat er meer tijd nodig is om zo'n festival 

voor te bereiden en uit te voeren. Ook waren de kosten onderschat waardoor de 

RAC-leden zelf in de kosten moesten bijdragen om het tot een succes te maken. 

Kwataniza was gevraagd om de volgende programma-onderdelen te sponsoren: 
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1. openbaar debat  

2. quiz over corruptie  

3. gedichten wedstrijd (uiteraard gedichten over het onderwerp corruptie)  

Het ging om een bedrag van € 1.000, 

Terug  

Project 56. St. Francis Nsenyi farmers association 

St. Francis Nsenyi farmers association heeft van 22 tot en met 27 september 

2003 een vijfdaagse training in duurzame landbouwmethoden georganiseerd. Het 

aantal deelnemers varieerde van 22 tot 31 per dag. De training werd uitgevoerd 

door vijf studenten van WREFI. St. Francis Nsenyi farmers association is 

opgericht in 1998 en heeft 30 leden, waarvan 22 vrouwen. Zij betalen Ush 

1.000,- per persoon om lid te kunnen worden. Het bestuur bestaat uit vijf 

vrouwen en een man. Projectleider is de dynamische vrouw Biira Scovia. De groep 

heeft zelf voor het eten gezorgd tijdens de training, voor een cursusruimte en 

voor de mobilisatie van de leden. Kwataniza heeft € 125,- bijgedragen aan de 

training. De groep is geinteresseerd in de aanschaf van uitheems vee, ook voor 

mest voor de moestuinen. Ze willen projecten bezoeken van andere groepen en ze 

hebben meer training nodig. 

Terug 

 

project 49. Kiombya united youth association 

De Kiombya united youth association bestaat uit 18 leden, waarvan 13 meisjes 

tussen de 11 en 24 jaar oud. Het is een echte jongerengroep. De groep begon op 

26 december 2001 met 9 leden. Zij zijn blij Kwataniza te kunnen informeren dat 

ze nu een verbeterde varkensstal hebben. De groep heeft vier varkens gekocht, 

een mannetje en drie vrouwtjes. Zij zijn binnen de begroting gebleven. Kwataniza 

heeft € 190,- bijgedragen. 

Terug 
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