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Latrines op Canon Apolo school 
 
Deze school hebben we vorig jaar ondersteund met een 
omheining voor de school en woon unit voor gehandicap-
te kinderen. Dit project was succes vol en er is inmiddels 
een mooie omheining met poort gerealiseerd. Op deze 
school is de Nederlandse vrijwilligster Freddy actief. Het 
is wonderbaarlijk wat zij allemaal voor elkaar krijgt op de 
school. Met een paar blikken verf is ze aan de slag ge-
gaan in de klaslokalen. Die zien er nu fris en gezellig uit. 
Zo neemt Freddy iedere keer een ander stuk wat ze met 
de mensen samen gaat opknappen. De vraag kwam nu 
voor bouw van nieuwe latrines. Er waren wel latrines 
aanwezig maar die waren oud, werkten niet meer en het 
waren letterlijk bouwvallen. Dat gaf zeer onhygiënische 
toestanden voor de kinderen. Samen met de ouders van 
de kinderen en de leiding van school heeft Freddy een 
aanvraag ingediend voor de bouw van nieuwe latrines.  
Naast de bouw van nieuwe toiletten willen ze ook graag 
twee watertanks vlak bij het schoolgebouw. Door de 
tanks kunnen ze water opslaan waardoor ze ook in het 
droge seizoen over water kunnen beschikken. De kosten 
voor de bouw van toiletten en de aanleg van twee water-
tanks zijn € 1800,--. Kwataniza heeft dit verzoek natuurlijk 
gehonoreerd. 
Inmiddels is er al een verslag gekomen van de activitei-
ten. De twee watertanks zijn ingemetseld en voorzien van 
een kraan. Dat is een groot succes voor de school. Het 
waterhuis is een hele verbetering, er is minder kans op 
vernieling nu de deur gesloten kan worden. Ook het ge-
bruik van water blijft nu binnen de perken omdat de deur 
na schooltijd en in het weekend gesloten is. 
Voor de bouw van de latrines is een aannemer aanbevo-
len door prominente mensen in de leefgemeenschap; de 
voorzitter van de local council , de voorzitter van de oude-
renraad en de leiding van school. Lees verder op pag. 3 
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Jaarlijkse ledenbijeenkomst. 
In maart heeft de jaarlijkse ledenbijeen-
komst plaatsgevonden in Amsterdam. Zo-
als gebruikelijk heeft het bestuur verant-
woording afgelegd aan de leden over de 
activiteiten, financiën en projecten. Over 
de projecten was er een presentatie met 
foto’s te zien. Helaas hebben we vorig jaar 
maar 5 projecten kunnen steunen. Dat 
vinden we te weinig. Daarom hebben we 
met de leden besproken hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat er voor 2011 meer pro-
jectaanvragen komen. Afgesproken is dat 
we hier in discussie gaan met Ineke wan-
neer ze deze zomer naar Nederland komt. 
We zullen ook meer gaan netwerken. Zo 
gaan we bekijken of Ineke en Maurice 
steun kunnen krijgen van andere mensen 
in Oeganda waardoor het gemakkelijker is 
nieuwe projecten te genereren. We zullen 
ook meer gaan samenwerken met organi-
saties in Nederland die projecten in Oe-
ganda steunen en op ongeveer dezelfde 
manier werken als Kwatanzia. Het is niet 
te doen om vanuit Nederland zelf projec-
ten te gaan genereren in Oeganda. We 
kunnen dan niet garanderen dat het geld 
dan altijd goed besteed wordt. Ook de cri-
teria bijstellen is geen optie voor de leden. 
Daarnaast zullen we wel het geld van 
Kwataniza op een rekening zetten bij de 
Triodos bank. 
Op advies van de ledenbijeenkomst vra-
gen we u ook of u deze nieuwsbrief in de 
toekomst digitaal wilt ontvangen. Daarmee 
kunnen we porti kosten uitsparen. Wilt u 
de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen 
dan kunt u uw mailadres doorgeven aan 
Kwataniza@planet.nl.  
 

 
 

 

Fair trade producten 
Op de ledenbijeenkomst hebben we ook 
een discussie gevoerd over fair trade pro-
ducten. Iedereen vindt het goed dat er fair 
trade producten te koop zijn omdat de 
producenten in de derde wereld hiermee 
een goede prijs voor hun producten krij-
gen. Er zijn nu zo’n 1400 fair trade produc-
ten maar niet iedereen koopt fair trade. 
Reden hiervoor is dat een ander merk lek-
kerder is en dat niet overal fair trade te 
koop is. In wereldwinkels zijn deze produc-
ten wel te koop maar een wereldwinkel 
heeft niet iedereen in de buurt. Lang niet 
iedere supermarkt heeft fair trade produc-
ten al wordt het steeds beter. We vinden 
het belangrijk dat het assortiment fair trade 
in de supermarkt toeneemt omdat je dan 
het grote publiek kunt bereiken. Er is wel 
een grote slag gemaakt met de chocola 
door de groene sint. 
Ineke biedt vrouwen in Oeganda een af-
zetmarkt voor mandjes die ze maken. Le-
veren aan de groothandel voor wereldwin-
kels is niet mogelijk omdat ze niet kan ga-
randeren dat er dan grote aantallen alle-
maal dezelfde mandjes geleverd kunnen 
worden. Vrouwen in Oeganda maken veel 
verschillende soorten mandjes met ver-
schillende kleuren en designs. Daarvoor 
moet ze op zoek naar kleine winkels die 
deze mandjes willen verkopen. 
Kwataniza heeft geen nauwe banden met 
fair trade maar we vinden wel dat fair trade 
producten de ontwikkeling in derde wereld-
landen kan stimuleren. Daarom zal Kwa-
taniza het opzetten van eigen bedrijfjes en 
ondernemerschap in Oeganda stimuleren. 
In Nederland willen we alert zijn op duur-
zaam en maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. 
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Nieuwe projecten 

 
Latrines Canon Apolo school 
Helaas heeft deze aannemer het werk niet 
naar behoren gedaan en laat de school 
met de afwerking in de steek. Doordat er 
een andere aannemer gezocht moest 
worden is het werk vertraagd. Toch hopen 
ze nog voor de zomervakantie klaar te zijn 
zodat de nieuwe toiletten in gebruik geno-
men kunnen worden. Alle betrokkenen zijn 
erg verdrietig dat dit heeft kunnen gebeu-
ren. Ondanks dat ze zorgvuldig te werk 
zijn gegaan, kan zoiets toch gebeuren. Het 
management en de ouderenraad gaan 
stappen ondernemen om de aannemer ter 
verantwoording te roepen. Maar Freddy 
denkt dat dit niets op zal leveren. 

 
nieuwe latrines 

 
nieuwe watertank 

 

Health programma KYC 
Van Kawempe Youth Centre kregen we 
het verzoek voor een bijdrage aan een ge-
zondheidsprogramma voor jonge meiden. 
Er is weinig voorlichting en er zijn geen fa-
ciliteiten voor jonge meiden die al men-
strueren. Er zijn nauwelijks toiletten en 
vaak geen water. De meisjes beschikken 
ook niet over maandverband waardoor de-
ze dames vaak van school thuis blijven. 
KYC gaat de jonge meiden voorlichting 
geven over hygiëne en zal daarbij ook la-
ten zien hoe maandverband gebruikt kan 
worden. Daarbij krijgen de meiden ook 
maandverband om te gebruiken. Voor de 
voorlichting werkt KYC samen met ver-
schillende scholen waar ze naar toe gaan. 
KYC vraagt geld voor educatiemateriaal, 
maandverband en reiskosten om naar de 
scholen te gaan. Kwataniza steunt dit pro-
ject met een bedrag van € 632,-- 
 

Faciliteiten voor jeugdactiviteiten. 
Nieuw voor Kawempe Youth Centre zijn 
de activiteiten voor de jeugd. De bedoeling 
is om de jonge kinderen niet op straat te 
laten rondhangen maar hen te organiseren 
door sport activiteiten. Daardoor worden 
ze actiever en leren ze om samen te wer-
ken. Naast de sportactiviteiten krijgen de-
ze kinderen dan ook voorlichting over ac-
tuele onderwerpen die voor deze doel-
groep relevant zijn. De kinderen worden 
ook betrokken bij het organiseren van de 
activiteiten zodat ze ook hun organisatieta-
lent kunnen ontwikkelen. Voor deze activi-
teiten zijn faciliteiten nodig die Kwataniza 
steunt met een bedrag van € 516,--. 
 

Opzet van een kantine 
Kawempe Youth Centre bereikt heel veel 
jongeren. Dagelijks bezoeken meer dan 
100 jongeren het centrum om daar te stu-
deren, lezen of andere activiteiten te on-
dernemen. Daarom wil KYC nu een kanti-
ne opzetten. Kawempe Youth Centre 
streeft ernaar zelfvoorzienend te zijn. Dat 
wil zeggen zoveel inkomsten te hebben 
door activiteiten dat het personeel daarvan 
betaald kan worden. Een van de manieren 
om geld te genereren is een kantine. Maar 
om een kantine op te zetten is ook geld 
nodig. Daarvoor vraagt KYC van Kwatani-
za een bijdrage van € 678,--. 
 



Koogere Foundation 
Deze groep is voortgekomen uit Engabu 
za Tooro, een jongerenorganisatie die jon-
geren stimuleert eigen initiatieven te ne-
men. Deze groep bestaat momenteel uit 
zo’n 20 mensen. Ze willen met muziek, 
drama en dans culturele avonden gaan 
verzorgen. Daarbij willen ze belangrijke 
sociale onderwerpen naar voren brengen. 
Denk aan mensenrechten, hygiëne, HIV 
preventie, gezondheid en milieu bescher-
ming. Daarnaast willen ze ook optredens 
verzorgen op feesten en bruiloften. Hier-
mee willen ze voor de hele groep een in-
komen verwerven. De groep heeft de vol-
gende doelstellingen geformuleerd: 
Eind 2012 inkomen uit voorstellingen en 
shows voor alle leden van de groep. 
Eind 2012 wil de groep twee audio visuele 
albums hebben uitgebracht met traditione-
le dansen uit de regio. 
De capaciteit van de groep vergroten zo-
dat ze eind 2012 minstens tien voorstellin-
gen op nationaal niveau hebben gegeven. 
De groep heeft ambitieuze doelen maar de 
groep heeft dan ook al ervaring met optre-
dens . Nu de groep een nieuwe start 
maakt willen ze graag ondersteuning voor 
de aanschaf van kostuums en muziekin-
strumenten. Daarvoor vragen ze een be-
drag van € 620,--. Kwataniza wil de groep 
graag een goede start toewensen en zal 
aan hun verzoek tegemoet komen. 
 

 

Veldgids van bomen voor TBG 
Er is een vraag gekomen van Tooro Bota-
nical Garden om hen te steunen bij het in-
ventariseren van de bomen. De botani-
sche tuin wil alle locale bomen die er in 
Oeganda groeien in kaart brengen. 
Niemand weet hoe rijk het land is aan flora 
en fauna. TBG wil daar een begin mee 
maken door alle bomen te inventariseren 
voor een veldgids. Een Belgische organi-
satie wil het onderzoek financieren maar 
door allerlei omstandigheden laat het geld 
op zich wachten. De inventarisatie is al 
begonnen en lijkt nu veel vertraging op te 
gaan lopen. Daarom vraagt TBG geld voor 
entrees voor de parken waar onderzoek 
verricht gaat worden. Hierdoor kan het 
werk voorlopig gewoon door gaan. Het 
gaat hierbij om een bedrag van € 1100,00. 
 

 
 

Training vrouwelijk councilors 
Er zijn verkiezingen geweest in de locale 
politieke raden. Er zijn veel nieuwe men-
sen gekomen in de ‘local councils’. Nu is 
de vraag om ondersteuning te bieden om 
de nieuwe vrouwen in Local Councils te 
trainen. De vrouwen willen assertiever 
worden en beter hun ideeën en rechten 
kunnen verwoorden. Ze moeten zich 
staande houden in een cultuur die nog erg 
door mannen bepaald wordt. Bovendien 
willen ze geschoold worden op gebied van 
financiële kennis en budgetten. Ze willen 
ook inspraak hebben in hoe het geld be-
steed wordt in hun gebied. De vrouwen 
zullen getraind worden door een paar 
vrouwen die al jarenlange ervaring hebben 
in lokaal bestuur die ook als rolmodel zul-
len dienen. Voor de training wordt een be-
drag van € 750,00 gevraagd. 
 
 



 
 
Oh Oeganda 
 
Het land waar de president maar blijft zitten 
De oppositie niet mee mag doen 
Waar lopen naar het werk niet getolereerd wordt 
En de waterkanonnen demonstranten roze spuiten. 
 
Het land waar homo’s worden gehaat 
Het verkeer niet veilig is op straat 
Waar vrouwen nog steeds heel veel baren 
En de elites meer rijkdom vergaren. 
 
Het land waar de klassen overvol zijn 
En de leerkrachten niet bij de les zijn 
Waar jongeren geen uitzicht hebben op werk 
en velen hun toevlucht zoeken in de kerk. 
 
Oh Oeganda 
 
Het land van overdadige schoonheid 
Het land vol beloftes en vrijheid. 
Waar het leven in een relaxed tempo voortschrijdt. 
 
Het land met veel hardwerkende gastvrije mensen 
Die we allemaal een betere toekomst wensen 
Want we kunnen het niet kwijt 
De solidariteit. 
 
Ineke Jongerius. 
Lees ook het artikel van Marc Broere op www.viceversaonline.nl vrijdagmiddagborrel: geen 
blanco cheque voor Museveni meer. Van 6 mei 2011. 
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