
Project 151: Community Process Facilitators in Kamwenge.  

In de eerste fase hebben de community process facilitators een bijdrage voor 

hun activiteiten van Kwataniza gekregen. In de eerste fase heeft deze groep 

laten zien dat ze goed werk verrichten en resultaten boeken. Ze komen nu met 

nieuwe plannen voor het komende half jaar en vragen een bijdrage voor het 

houden van maandelijkse bijeenkomsten met interne scholingen. Daardoor kunnen 

de CPF's hun werk op een doeltreffender manier uitvoeren.Het opzetten van een 

dialoog. Hiermee willen ze meer coordinatie tussen de activiteiten die in het 

district plaatsvinden. Verschillende organisaties werken langs elkaar heen 

waardoor de bevolking een slechte service krijgt. Experts uit andere districten 

worden uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te delen. Het gaat dan om 

activiteiten op gebied van watervoorziening, gezondheidszorg, financien en 

informatie, communicatie voorzieningen.Het vastleggen en documenteren van 

informatie en activiteiten als een belangrijk instrument om op terug te kunnen 

vallen, om naar te verwijzen en om voortgang te kunnen zien in het werk van de 

facilitators.  

Kwataniza steunt deze activiteiten met een bedrag van € 650,-- 

Project 153 Tooro Botanical Garden 

Dit is een groot project. Het gaat om een educatieproject, het maken van een 

aantrekkelijke toegang en de aanschaf van ene machine voor het verwerken en 

verpakken van kruiden en thee.Het educatieproject bestaat uit het inrichten van 

ene kleine kampeerplek waar groepen van schoolclubs of de verkennerij kunnen 

bivakkeren om te leren over de natuur en tevens klussen kunnen doen in de tuin. 

Het ontwikkelen van informatiemateriaal voor bezoekers en zitgelegenheid in de 

educatieve banda.Voor de toegang komt een toegangshek zodat er zicht is op wie 

er naar binnen of naar buiten gaat. Dit maakt dat de tuin ook beter bewaakt kan 

worden. De toegang moet er aantrekkelijk uitzien voor bezoekers en bij de 

entree komen bloeiende bloemen zodat iedereen kan zien hoe mooi de tuin 

is.Voor het verpakken wil TBG graag een machine aanschaffen. Hiermee kan de 

tuin professioneler werken en op ene hygiënische maner verpakken. Dit kan de 

verkoop van producten vergroten. Tevens wil TBG een vitrinekast aanschaffen 

waar de medicinale kruiden en thee kan worden uitgestald.  

We steunen dit project met € 5000,-- 

Project 155 Federation voor micro finance. 

De aanvraag komt van ene groep die zich bezig houdt met het verstrekken van 

micro credieten en de mensen daarbij begeleid. De vraag is nu een bijdrage voor 



de aanschaf van een motor voor de coördinator. Het gaat om een gebied wat 

slecht en deels niet bereikbaar is met openbaar vervoer. Om de coördinator in 

de gelegenheid te stellen om de boeren en boerinnen wat vaker te bezoeken voor 

begeleiding is het belangrijk dat hij zich wat gemakkelijker kan verplaatsen. Het 

werk wat hij doet is vrijwilligerswerk. Hij heeft alleen wat assistentie nodig van 

een vervoermiddel.  

Kwataniza steunt deze groep met € 700,-- 

Project 156 Museum voor kennis en cultuur 

Deze aanvraag komt van de universiteit in Fort Portal. Het doel van dit museum 

is het goede uit de cultuur te herwaarderen en tot leven te brengen en dit te 

integreren in de ontwikkelingsagenda van Afrika. Tot nu toe worden er vooral 

westerse methoden opgelegd aan Afrika en Oeganda. De mensen zijn van mening 

dat ze zelf ook veel kennis hebben die verloren gaat wanneer daar geen gebruik 

meer van gemaakt wordt. Het museum zal die kennis kunnen behouden en 

uitbreiden met nieuwe studies en onderzoeken van studenten en anderen.  

De vraag is een ondersteuning voor € 1000,-- 

Project 157: Leadership voor sustaineble development 

Het gaat om een bijdrage voor ene fair. De fair is een belangrijk evenement voor 

actieve groepen in de regio. Tijdens de fair wordt er gewerkt aan meer regionale 

samenwerking en een regioprogramma. Tijdens de fair zullen de werkzaamheden 

en activiteiten van verschillende groepen geëvalueerd worden zodat de groepen 

van elkaar kunnen leren. In het regioprogramma moet een strategische aanpak 

voor ontwikkeling en duurzaamheid komen. Door onderzoek te doen zal gekeken 

worden hoe dat in de praktijk werkt.De groep vraagt een bijdrage van€ 2000,- 

voor de organisatie en publiciteit van de fair. 

Eind bedrag Kwataniza € 2000,- 

Project 159: Voedselprogramma Nyarukamba school. 

De school heeft gemerkt dat de kinderen die op deze school zitten erg eenzijdig 

eten. De school ligt hoog in de bergen waar ook niet alle voedsel beschikbaar is. 

Sommige kinderen komen zelfs zonder eten naar school wat ten koste gaat van 

hun leerprestaties. Daarom vraagt de school ondersteuning bij een voedsel 

programma. Het is de bedoeling dat de school zelf een groentetuin aanlegt met 

de kinderen die hiervan leren. Dan zullen de ouders samen met een echte kok om 

de beurt een middagmaal klaarmaken op de school voor de kinderen. Er is geld 



nodig voor grote kookpotten, borden en bestek. De school heeft een stukje 

grond beschikbaar en de ouders zullen helpen met het verbouwen van de 

groenten.  

Kwataniza steunt dit initiatief met € 1050,-  

Project 160: Natuurlijke, permanente omheining TBG 

De Tooro Botanical Garden heeft gemerkt dat de omheining die ze nu hebben 

toch niet voldoende is. De botanische tuin wil nu een omheining van natuurlijke 

bomen en struiken om rondstruinende dieren tegen te kunnen houden. Bovendien 

hebben ze de laatste tijd veel te kampen met diefstallen van planten en 

gereedschappen. TBG wil dit nu goed aanpakken door een nieuwe vorm van 

afbakening van de hele tuin.  

TBG vraagt daarom een bedrag van € 1000,- voor het kopen en aanplanten van 

struiken en prikkeldraad. 

Project 161: Latrines op Canon Apolo school  

Het gaat om de gehandicapten school die Kwataniza eerder al gesteund heeft 

met een omheining. De vraag is nu om bij te dragen aan de bouw van toiletten. De 

huidige latrines zijn erg slecht en de situatie is onhygiënisch. Een slechte en 

ongezonde situatie voor de kinderen. Daarnaast wil de school geld voor de 

aanschaf van een watertank om het hele jaar door te kunnen beschikken over 

water. De ouders hebben al een deel van het geld bij elkaar gebracht maar dat is 

nog niet voldoende.  

Daarom steunt Kwataniza dit initiatief met een bedrag van € 1800,-- 

Project 162: Gezondheidsprogramma op scholen 

De vraag van Kawempe Youth Centre is een bijdrage voor een programma op 

scholen. Het gaat om een programma voor meisjes van 11 tot 13 jaar, waarin 

meisjes informatie krijgen over hygiëne, seksuele voorlichting, omgaan met 

menstruatie en gebruik van maandverband. Tijdens het programma zal ook 

maandverband verstrekt worden. Kawempe doet veel voorlichting op scholen 

maar dit is weer een heel nieuw onderwerp waar veel vraag naar is.  

Kwataniza gaat dit project mogelijk maken door een bijdrage van € 632,--  

Project 165: Koogere foundation.  



Het gaat hier om een groep van zo’n 20 mensen. Ze willen door middel van 

muziek, dans en drama actuele onderwerpen aan de orde stellen. Ze willen 

optreden bij allerlei activiteiten en feesten. De meesten hebben hier al ruime 

ervaring mee opgedaan. Momenteel volgen ze ook nog een training om zich te 

professionaliseren. De groep vraag medewerking voor de aanschaf van 

muziekinstrumenten en traditionele kostuums.  

Kwataniza steunt de groep met ene bedrag van € 620,-- 

Project 166: Veldgids voor TBG.  

De Botanische tuin is al gestart met het in kaart brengen van bomen, planten en 

vogels. Niemand weet hoeveel verschillende soorten hiervan in Oeganda leven. De 

Botanische tuin ziet het als een taak van hen om dit allemaal in kaart te brengen. 

Een groter voorstel om dit project te voltooien is ingediend bij een Belgische 

donor. Door verschillende redenen laat het geld op zich wachten. Daarom vraag 

TBG een klein bedrag om dit belangrijke werk voort te kunnen zetten totdat er 

meer geld uit België komt.  

Kwataniza steunt dit project met een bedrag van € 1100,-- bedoelt voor kosten 

en toegang-permits voor de parken die de experts die hieraan werken nodig 

hebben.  

Project 167:KALI – training vrouwelijke councilors 

Dit is een projectaanvraag van KALI Karambi Action for Life Improvement, voor 

een training voor vrouwelijk nieuw verkozen councilors.De bedoeling is om 20 

gecommitteerde vrouwelijke councilors, die net verkozen zijn te trainen zodat ze 

beter toegerust zijn op hun taak. In dit proces zal gebruik gemaakt worden van 

eerder opgedane ervaringen. De vrouwen worden getraind in de vaardigheden die 

zij nodig hebben om de mensen op een goede manier te kunnen 

vertegenwoordigen. Het is de bedoeling dat de vrouwen meer overzicht en meer 

invloed krijgen op de te besteden gelden in het district, in dit geval in Kasese. 

Het is belangrijk dat vrouwen daarbij assertief zijn en voor hun rechten en 

ideeën opkomen. Ze moeten hun stem laten horen in de door mannen overheerste 

cultuur en in de debatten goed geïnformeerd uit de hoek kunnen komen. Er is 

veel vraag vanuit de nieuw gekozen raadsleden om ondersteuning en begeleiding 

door KALI.Het doel van dit project is dan ook om 20 gecommitteerde raadsleden 

te trainen in het opeisen van financiële verantwoording en volwaardig te kunnen 

participeren in het locale bestuur en op die manier ervoor kunnen zorgen dat er 

diensten geleverd worden aan de bevolking in Bukonzo County West van Kasese 

district.Het specifieke doel is om 20 vrouwen te trainen en toe te rusten met 



kennis en vaardigheden over financiële verantwoording, gender budgettering en 

raadsprocedures. Daarnaast het documenteren en uitwisselen van best practises, 

waarbij ervaren vrouwen ene rolmodel kunnen zijn voor de nieuwe vrouwen die 

actief gaan deelnemen in de politiek.De training zal worden geleid door mevrouw 

Naome Mbambu, zij is een van de meest waardevolle en ervaren vrouwelijke 

leiders in Kasese district met ene meer dan vijf jaar lange trainingservaring. Zij 

zal worden bijgestaan door twee toegewijde en ervaren vrouwelijke raadsleden. 

Het project zal zo snel mogelijk beginnen met het identificeren van de 

vrouwelijke kandidaten. Samen met hen zal een trainingsprogramma worden 

gemaakt. De training vindt plaats in juni. Daarna zijn er nog drie vervolgsessies in 

september, januari en april volgend jaar. De trainees zullen in augustus 

participeren in de activiteiten van het vrouwenforum van de regio. Gedurende 

het hele traject zal er publiciteit gegeven worden via de radio en in gedrukte 

vorm. Gedurende het project zal er regelmatig geëvalueerd en gemonitord 

worden.Het totale project kost 3225.000 UshVoor Kwataniza gaat het om 

kosten voor een tweedaagse training en drie vervolgdagen van de trainers en het 

trainingsmateriaal. 

Het gaat dan voor Kwataniza om een bedrag van € 750,--  

Project 168:Speeltoestellen Canon Apolo school 

De Canon Apolo school vraagt ondersteuning bij aanschaf en plaatsing van 

speeltoestellen voor de school. De speeltoestellen zullen plaatselijk gemaakt 

worden. Het gaat om verschillende speeltoestellen op de speelplaats van de 

school. Het geld zal gebruikt worden om de kwaliteit van de leeromgeving voor de 

kinderen op peil te houden en de leerlingen daarmee te helpen de lagere school 

goed af te maken. 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 430,--  

Project 170:Inganga secundary school; boekenplanken 

De aanvraag komt van een school die een speciale afdeling voor blinden heeft.De 

blindenafdeling is al in 1974 gestart maar heeft een groot tekort aan allerlei 

materialen voor deze afdeling. De school heeft een goede reputatie. De Canon 

Apolo school in Fort Portal heeft er een paar blinde kinderen naar toe gestuurd 

die het daar heel goed doen en met succes overgegaan zijn. Er is sprake van 

‘inclusief education’, wat betekent dat de blinde studenten mee doen met de 

andere studenten maar daarnaast aparte lessen krijgen omdat ze blind zijn. Er 

zijn brailleboeken beschikbaar voor de blinde studenten. Er is een apart lokaal 

gebouwd voor deze afdeling, maar het probleem is dat de school onvoldoende 



geld heeft voor meubilair. Zo zijn er bijvoorbeeld geen boekenkasten om de 

omvangrijke brailleboeken in op te bergen. Er is ook ene tekort aan tafels, 

stoelen, bureaus en computertafels. Het idee is om de school eerst te steunen 

met 10 boekenkasten. Als dat goed gaat komt er daarna een vervolgproject. 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 1000,--  

 


