
Afgerond in 2009 

Project 132: RAC 1 mei viering  

Dit jaar organiseert de Rwenzori Anticorruptie coalitie de 1 mei viering in 

Kamwenge district. Vooraf gaand aan de dag zal de RAC coalitie ene trainingsdag 

organiseren voor de monitoren in Kamwenge zodat zij een scherp beeld krijgen 

van corruptie en de gevolgen ervan. De verslagen worden gepresenteerd op de 1 

mei viering. De leiding van het district zal op de verslagen reageren. Twee 

vergaderingen moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bewoners en lokale 

leiders betrokken worden bij het onderwerp. Er zullen ook een paar 

radioprogramma's over de aanpak van corruptie gaan. Tijdens een grote 

demonstratie zullen de RAC leden een T-shirt dragen met het logo "een 

corruptie vrije maatschappij". Muziek, dans en dramagroepen zullen de negatieve 

gevolgen van corruptie uitdragen. Het thema van de dag was; werk voor jongeren, 

zonder kinderarbeid. Er was ene grote opkomst en de RAC vertegenwoordigster 

was blij met de goede samenwerking in het district. De 

overheidsvertegenwoordigers hebben gezegd hun diensten naar de bevolking te 

verbeteren en gaan ervoor zorgen dat er geen dubbel werk wordt verricht. De 

vertegenwoordiger van de president riep op om kinderarbeid uit te roeien, 

hetgeen al verboden is volgens de Oegandese wet. Hij vindt het belangrijk dat 

de mensen zelf ook aangemoedigd worden om corruptie aan te pakken.  

Kwataniza neemt € 1.000,- voor haar rekening. 

Project 135: Anti corruptie week in december. 

In December was er een anticorruptie week in Kyenjojo district. Het RAC is een 

netwerk van locale groepen die samenwerken om de toenemende corruptie aan te 

pakken. Die samenwerking is hard nodig omdat mensen dan minder kwetsbaar 

zijn. De corruptie aanpakken in Oeganda is niet ongevaarlijk.Het RAC heeft ruim 

ene half jaar onderzoek gedaan en zo'n 300 projecten van de lokale overheid 

gevolgd. Daardoor hebben de burgers efficiëntere diensten kunnen ontvangen. 

De overheid heeft op die diensten geld bespaard omdat hierdoor weinig 

corruptie plaatsvond.De jaarlijkse anti corruptie week is een activiteit die 

plaatsvindt in heet Oeganda. De doelstellingen zijn het verbeteren van de positie 

van gezondheidscentra en de werkers om betere gezondheid op te kunnen eisen. 

De kloof overbruggen tussen het management van gezondheidscentra en de 

lokale bevolking. De distributie van medicijnen inzichtelijk en transparant maken. 

Het RAC heeft veel activiteiten ondernomen voor en tijdens de week. De lokale 

bevolking is hier nauw bij betrokken. Er is een onderzoek geweest naar de inpact 

van corruptie en hier is informatie over verspreid aan de bevolking. Er is gekeken 



naar de financiële verantwoording in de gezondheidsector en er is educatief 

materiaal gemaakt. Er was een demonstratieve optocht en een openbaar debat en 

ten slotte was er nog een sport evenement. Na afloop van de week worden er 

vervolg activiteiten ondernomen in Kyenjojo district. 

Kwataniza neemt € 1.000,- voor haar rekening. 

Project 143: Tooro botanical garden 

Twee franse vrijwilligers gaan een jaar lang werken aan educatieve programma's, 

het promoten van planten van, en aan onderzoek in de Toroo botanische tuin. Zij 

gaan onderzoeken hoe de planten en bomensoorten beter behouden kunnen 

worden rekening houdend met de opwarming van de aarde. Zij gaan een educatief 

centrum opzetten, gericht op jongeren, ze gaan de traditionele genezers 

ondersteunen bij het oogsten, bewerken en vermarkten van traditionele 

medicijnen. Hun kennis wordt daardoor behouden, ze krijgen meer inkomsten en 

de arme mensen krijgen toegang tot betaalbare medicijnen. Voor het totale 

project is € 41.750,- nodig. De botanische tuinen zullen zelf € 4.000,- bijdragen.  

Kwataniza neemt € 3.000,- voor haar rekening. 

Project 149: Motor en helm voor Action for Development an Advocacy. 

(ADA) 

Deze organisatie, afgekort als ADA brengt groepen en krachten samen om 

naleving van mensen, vrouwen en kinderrechten te bevorderen. Er is ook veel 

aandacht voor het vreedzaam samenleven van verschillende groepen en stammen. 

ADA geeft informatie over rechten en hoe die rechten af te dwingen. Daarnaast 

geven ze trainingen over het verkrijgen van een duurzaam inkomen en 

bevorderen ze de spaarcultuur in de dorpen. ADA gaat naar 12 verschillende 

dorpen om mensen te inspireren op het gebied van mensenrechten en 

vredesopbouw. Er is veel contact met vrijwillige activisten en locale leiders. ADA 

wil de groepen vrijwilligers bij elkaar brengen om gezamenlijke plannen en 

strategieen te bespreken. Voor dit werk heeft de coordinator een motor nodig. 

Niet alle dorpen zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. De vraag is dan ook 

een bijdrage aan de aanschaf van een motor en helm voor de organisatie. De 

coordinator maar ook anderen kunnen dan gebruik maken van de motor.  

Kwataniza steunt ADA met € 1400,- 

Project 152: Reparatie van machines voor Pearls of Uganda.  

Dit is een opleiding voor vroegtijdige schoolverlaters. Meestal meisjes. Deze 

kinderen kunnen een opleiding volgen om het naaivak te leren. Daarmee zijn ze in 



staat om daarna een eigen inkomen te genereren. De opleiding bestaat al een 

paar jaar en is inmiddels erkend door het ministerie van onderwijs. De opleiding 

heeft te maken met veel reparaties aan de machines. Eigelijk zijn ze toe aan 

nieuwe machines maar het zal nog wel even duren voordat de mogelijkheid komt 

om nieuwe machines te kopen. Daarom vraagt de opleiding steun voor het 

repareren van de machines en het kopen van onderdelen.  

Kwataniza helpt de opleiding met een bedrag van € 250,--. 

Project 154 Kawempe Youth Center 

Kawempe Youth Center vraagt ondersteuning bij ene paar activiteiten. Deze keer 

voor de aanleg van electra in de ruimte voor kinderactiviteiten. De tweede vraag 

is ondersteuning bij het maken van een poort. Aan drie zijden is het centrum al 

voorzien van een hek maar aan de voorkant nog niet. Dat is wel nodig omdat er 

regelmatig vernielingen plaatsvinden wanneer er niemand in het centrum 

aanwezig is.  

KYC wordt gesteund met € 500,--  

 


