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Tuinbouwproject gecombineerd met familieplanning. 
 
AMA is een netwerk van 31 groepen.  Allen in de regio Bundibugyo. Het is een 

arm gebied waar veel problemen zijn zoals ondervoeding en eenzijdige voeding. 
Er is weinig schoon water en de mensen zijn erg arm omdat er tot voor kort geen 
harde weg naar Bundibugyo liep. Er zijn grote gezinnen waardoor veel monden 

gevoed moeten worden en er weinig geld overblijft voor ontwikkeling.  AMA 
vraagt ondersteuning bij een tuinbouwproject. Ze willen werken aan betere 

voeding door op kleine schaal meer aardappelen en groeten te verbouwen. 
Daarvoor willen ze de mensen trainen en iedere deelnemer van een beetje 

zaaigoed voorzien. In de training zal er naast informatie, kennis marketing en 
werken aan een grotere oogst opbrengst ook aandacht besteed worden aan 
familieplanning. Door wat te doen aan gezinsplanning en een mindere grote 

toename van het aantal kinderen wordt het gemakkelijker om de regio te 
ontwikkelen omdat er dan ook geld voor andere zaken kan zijn. 

Azoli Bahati is voorzitter van AMA. Hij ziet het probleem in zijn regio en vindt dat 
er meer aan familieplanning gedaan moet worden. Hij is van mening dat de 
situatie bij zijn volk moet verbeteren door de mensen zelf, door meer participatie 

en educatie. Daarom is ervoor gekozen de tuinbouwtraining te combineren met 
het thema van gezinsplanning. Door de training wordt dit onderwerp 

bespreekbaar gemaakt zodat mensen zich bewust worden van wat zij kunnen 
doen om hun eigen leefsituatie te verbeteren. 
Er zal een pilot gestart worden met drie groepen om uit te proberen  of het 

onderwerp familieplanning bespreekbaar gemaakt kan worden en hoe de mensen 
hierop reageren. 

Kwataniza steunt dit initiatief en de trainingen met een bijdrage van € 1000,00 
voor een tuinbouwdeskundige en iemand die het onderwerp bespreekbaar gaat 
maken. 
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