
Afgeronde projecten in 2006 

 120. WREFI - St. Matia Mulumba women association  

 119. WREFI - Iguha farmers group  
 118. WREFI - Kashebeya women and men association  

 117. WREFI - Mburakasaka united farmers association  

 115. Rwenzori herbal and environmental activits association (RHIVA)  
 109. Ruwenzori anti-corruptie coalitie  

 92. Kirembo catholic women association  

 

Project 120. WREFI - St. Matia Mulumba women association 

De training in duurzame landbouw vond plaats van 30 januari tot en met 2 

februari 2006. Op de deelnemerslijst staan 20 namen. De gereedschappen waren 

Ush 2.000 goedkoper dan gepland. Dit bedrag heeft de groep retour gestuurd. 

De twee trainers/studenten waren: George Bwambale en Hariet Byabasaija. Van 

de cursus is geen verslag gemaakt. Kwataniza heeft aan deze cursus € 120,- 

bijgedragen.  

Terug 

 

Project 119 WREFI - Iguha farmers group 

De training in duurzame landbouw zou op 30 januari 2006 starten, maar werd 

vervroegd naar de 27e, omdat het geld voor de training al op 26 januari binnen 

was en de deelnemers toen onmiddellijk wilden beginnen. De maaltijden voor de 

trainers en de deelnemers zouden door de groep worden verzorgd. Omdat de 

deelnemers echter niets wilden missen van de cursus werd er alleen voor de 

trainers eten gemaakt. De deelnemers hadden thuis iets geregeld. De 

deelnemers zullen overgaan op duurzame landbouwmethoden. Ze gaan de mest 

van de dieren en ander organisch afval gebruiken om de grond vruchtbaar te 

maken/te houden. De gezinnen zullen gevarieerder gaan eten met meer groenten 

die in moestuintjes verbouwd gaan worden. Kwataniza heeft € 131,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 118. Kashebeya women and men association 
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Deze groep bestaat uit 12 vrouwen en 18 mannen. De groep heeft een leen- en 

spaarsysteem opgezet. het kost Ush 20.000,- om lid te worden. 16 leden doen 

mee met het spaarsysteem. Ze moeten het geleende geld binnen drie maanden 

terug betalen. De groep heeft een vijfdaagse training georganiseerd in duurzame 

landbouwmethoden. De training werd verzorgd door Rashid F. Rwandekyeye, 

Thomas M. Okello, Patrick Mugisa en Annet K. Hope. De training ging over het 

gebruik van organische mest in plaats van kunstmest; over de rolverdeling tussen 

mannen en vrouwen; het belang van een uitgebalanceerd dieet; het op een 

duurzame manier onderhouden van de bodem en de watervoorziening en het 

aanleggen van moestuintjes. Kwataniza heeft € 138,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 117. Mburakasaka united farmers association  

Deze groep is opgericht in mei 2004 met slechts 4 leden. Ze zijn begonnen met 

het planten van koffie. Nu bestaat de groep uit 30 leden: 16 vrouwen en 14 

mannen. Zij zijn gevestigd in Mburakasaka village, Nyakazinga parish, Kilembe 

subcounty in het district Kasese. Het gebied is nogal heuvelachtig en droog en 

door erosie is de grond erg onvruchtbaar. Felizia Mbambu en Habibu Bwambale, 

studenten van WREFI, hebben een training gegeven vanaf 30 januari 2006. Er 

waren 26 leden aanwezig. De boeren en boerinnen hebben geleerd hoe ze voor 

hun gewassen moeten zorgen met gebruik van organische bestrijdingsmiddelen; 

hoe bananen en koffie op de juiste afstand van elkaar geplant moeten worden; er 

is veel aandacht besteed aan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden 

van mannen en vrouwen en tussen de trainers en de deelnemers zijn 

vriendschappen ontstaan. Kwataniza heeft € 128,- bijgedragen. 

Terug 

 

Project 115. Rwenzori herbal and environmental activist association 

(RHIVA) 

De milieugroep RHIVA heeft 35 leden: 28 vrouwen en 7 mannen. Het bestuur 

bestaat uit 9 mensen: 7 vrouwen en 2 mannen. De belangrijke functies: 

voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter, worden ingenomen 

door vrouwen. De groep promoot inkomensverwervende activiteiten die 

milieuvriendelijk zijn. De groep is voorstander van organische landbouw en ze 

stimuleert bij de lokale bevolking het gebruik van medicinale planten. 
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Voorbeelden van medicinale planten zijn: artemesia (tegen malaria) en 

citronellagras (zeep, medicinale olie). De groep heeft een aanvraag gedaan voor 

het leren bouwen van energiebesparende ovens. De oude manier van koken 

verspilt veel hout en energie. En de rookontwikkeling in de keuken-hutjes is 

verantwoordelijk voor ademhalingsproblemen en longkanker. Het gaat in de 

eerste plaats om een training voor alle 35 leden van RHIVA. Het is de bedoeling 

dat de training ook als een olievlek gaat werken naar de buren van de leden. Voor 

Kwataniza gaat het om € 350,- 

Terug 

 

Project 109. Ruwenzori Anti-corruptie Coalitie (RAC) 

Het RAC is een verzamelnaam van groepen en mensen die samen de corruptie in 

de regio aan de kaak stellen en aanpakken. In iedere subcounty zijn meerdere 

groepen actief. In het hele district gaat het om meer dan 100 groepen en 

individuen. De belangrijkste activiteit van het RAC is de anti-corruptie week in 

oktober van elk jaar, steeds in een ander district. In 2005 vonden de 

activiteiten plaats in het Kawenge district. Middelbare scholieren werden door 

de RAC uitgenodigd om een opstel of een gedicht te schrijven over corruptie. In 

totaal stuurden 70 studenten van 10 scholen een bijdrage: 60 opstellen en 10 

gedichten. De 20 beste opstellen en de 10 beste gedichten worden binnenkort 

gepubliceerd in een brochure die verspreid zal worden in de regio. Er heeft een 

zeer levendig openbaar debat plaatsgevonden over corruptie. Daar is een video 

van gemaakt die gebruikt kan worden bij andere activiteiten. Na een optocht 

werd de bevolking opgeroepen klachten over corruptie in een klachtendoos te 

deponeren. Deze klachten werden later door het RAC voorgelegd aan de politie 

en verschillende districtsverantwoordelijken. Het was een bijzonder succesvolle 

dag. Kwataniza heeft 1000 euro bijgedragen. 

Terug 

 

Project 92. Kirembo Catholic Women Association 

Deze groep is actief in Kirembo village, Kagando parish, Kisinga subcounty, 

Kasese district. Er zijn 35 leden, bijna allemaal vrouwen. Ze verbouwen katoen, 

hebben koeien en houden kippen. De groep heeft problemen met de geringe 

opbrengsten van de oogst en ook met ziektes, vooral onder de kippen. Ze hebben 

een vijfdaagse training gekregen in organische landbouwmethoden, van maandag 
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24 tot en met vrijdag 28 januari 2006. De training werd, gegeven door 

studenten van WREFI: Charles M. Masereka, Rosset Kikenge en Leo Baluku. 

Zowel de theorie als de praktijk kwamen aan de orde. Het praktische gedeelte 

bestond uit het aanleggen van moestuintjes bij de mensen thuis. De groep is niet 

alleen blij met de training, maar ook met het gereedschap en het 

cursusmateriaal. Kwataniza heeft € 133,- bijgedragen. WREFI heeft ook een 

deel van de kosten bijgedragen. 

Terug 
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