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Uitgave van Kwataniza nieuws: 
Deze nieuwsbrief kan worden uit-
gegeven dankzij de leden van Kwa-
taniza. 
Uitgave onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van Kwataniza. 
Reacties kunnen worden gezonden 
aan het secretariaat:  
Leusdenhof 275, 1108 DM  
Amsterdam. 
Kwataniza@planet.nl 
www.kwataniza.nl  
 
Kwataniza wordt in Oeganda verte-
genwoordigd door Ineke Jongerius 
en Maurice Barnes. 
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Solar systeem voor KSSP studenten 
 
Deze aanvraag kwam van Kibale Student Support Pro-
gramma (KSSP), een Nederlandse stichting die tot doel 
heeft Oegandese wezen en halfwezen in het gebied van 
Kibale Forest de mogelijkheid te bieden om basis en mid-
delbare school te volgen. Deze organisatie doet dit werk 
al 20 jaar en heeft tot nu toe zo’n 60 leerlingen naar hun 
eindexamen begeleid. 
Twee leerkrachten, Katooro Patrick en Dorothy Mbabaazi 
leiden het project in Oeganda. Zijzelf behoren tot de eer-
sten, die dankzij KSSP uiteindelijk en lerarenopleiding 
konden voltooien en een baan konden krijgen. 
De twee leerkrachten hebben ieder een laptop gekregen. 
Allereerst om zichzelf te bekwamen in en alles rondom de 
computer en vervolgens om deze kennis zoveel mogelijk 
te delen met hun leerlingen. De eerste stap is inmiddels 
gezet (zelf kennis verwerven). Nu worden er oefenmoge-
lijkheden voor de leerlingen opgezet. Zij denken aan 3 
laptops in het huis van Patrick en 3 laptops in het huis 
van Dorothe. Ze hebben beide daar een ruimte voor be-
schikbaar gesteld. De laptops kunnen gebruikt worden 
door de kerngroep van circa 20 KSSP leerlingen en ook 
door familie en vrienden. 
De laptops zijn al beschikbaar gesteld, wat ontbrak is de 
benodigde energiebron. In beide huizen is geen elektrici-
teit beschikbaar. Dit probleem is nu opgelost door middel 
van een solarsysteem. Hiervoor heeft Kwataniza een bij-
drage van € 2600,-- beschikbaar gesteld. Toen is het snel 
gegaan. Na de zomer waren beide installaties klaar en 
konden de leerlingen aan de slag. De leerlingen hebben 
nu vier laptops in gebruik en drie wachten er nog op 
transport naar Oeganda. In de vakanties en de weeken-
den oefenen de leerlingen de grondbeginselen van het 
computergebruik. Op de foto’s op de volgende pagina 
zien we dat de leerlingen les krijgen.  
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Leerlingen krijgen in de vakantie en de 
weekenden les in de grondbeginselen van 
de computer. Een mooie manier om in de 
toekomst met de computer te kunnen wer-
ken. 
 

 
 

 
 

 
 
Dorothe en Patrick kregen eerst les op de 
computer voordat ze zelf hun kennis kun-
nen overdragen aan de leerlingen. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
Help ons om de portikosten terug te drin-
gen en geef uw mailadres door als u dat 
nog niet gedaan heeft aan: 
kwataniza@planet.nl 
 

 
 

Duurzaamheidmarkt in Utrecht. 
In september heeft Kwataniza met een 
stand op de duurzaamheidmarkt in Utrecht 
gestaan. De markt was georganiseerd 
door een buurtvereniging. Bestuurslid Bea 
van de Bosch heeft geregeld dat Kwatani-
za daar een plek kreeg. Vol enthousiasme 
hebben we daar de hele dag gestaan. Het 
was een mooie dag en er was dan ook 
veel belangstelling. We hebben bezoekers 
kunnen vertellen over de activiteiten van 
Kwataniza. We hadden ook leuke produc-
ten uit Oeganda te koop zoals mandjes en 
sieraden. Daarnaast hadden we beursjes 
gemaakt van lege verpakkingen van fris-
drank. Vooral deze beursjes vonden veel 
aftrek. Met de opbrengst van deze dag 
kunnen we weer een project in Oeganda 
steunen. 
 

 
 
 

Fair trade mandjes 
Vrouwen in Oeganda maken heel mooie 
manden en andere producten van verschil-
lende grassoorten die daar groeien. Door 
deze producten te kopen steunt u direct 
basisgroepen van vrouwen in Oeganda. 
Kijk hiervoor op www.ruwenzoriview.com  
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Nieuwe Projecten 

 

Zonne-energie voor Micro Finance 
organisaties 
Het gaat hierbij om twee verschillende or-
ganisaties (dus ook twee projectaanvra-
gen) Een voor Micro Finance Mahango en 
een voor Micro Finance Kyarusozi. Het zijn 
twee gelijksoortige organisaties. De een is 
in district Kasese gevestigd en de andere 
in district Kyenjojo. Zij houden zich bezig 
met sparen en lenen waarbij het gaat om 
individuen en groepen boeren en boerin-
nen die geld sparen en lenen bij de Micro 
Finance Association. 
De MFA heeft een bestuur en een com-
missie van toezicht, die bestaan uit leden 
die direct gekozen worden uit de aange-
sloten groepen. Zij zijn belast met het con-
troleren van alle activiteiten die de MFA 
uitvoert. 
De organisaties zijn klein begonnen met 
20 groepen maar zijn inmiddels uitge-
groeid tot 714 en 1065 groepen. Hierdoor 
ontstaat de noodzaak om het  manage-
ment informatie systeem te verbeteren. 
Om het groeiend aantal leden op een goe-
de manier te kunnen managen. De MFA 
heeft een monopolie in de omgeving van-
wege haar werkterrein. De MFA heeft een 
computer aangeschaft, maar die kan nog 
niet gebruikt worden omdat het gebied 
waarin ze opereren niet is aangesloten op 
het elektriciteitsnet. Daardoor is de vraag 
ontstaan naar solar energie, zodat de or-
ganisatie haar taken beter kan uitvoeren. 
Het gaat dan om: 

- Het produceren van accurate en 
tijdige rapporten 

- Het snel reageren op vragen van 
klanten, als gevolg van het verbe-
terde informatie systeem 

- Verlichting in de avonduren. 
Er kunnen dan ook mobiele telefoons op-
geladen worden van het personeel en de 
leden tijdens de vergaderingen in de 
avond. 
Zo’n installatie kost 2100 euro. Kwataniza 
draagt zorg voor de helft van de kosten. 
Dat is voor iedere MFA € 1050,-- .  Beide 
organisaties zullen zelf de andere helft van 
de kosten voor hun rekening nemen. 
 

 

 
Bezoekerscentrum Tooro  
Botanical Gardens 
Deze organisatie heeft al vaker een be-
roep op Kwataniza gedaan. Het gaat om 
een grote botanische tuin in Fort Portal. 
TBG streeft ernaar zelfvoorzienend te zijn. 
De organisatie is opgericht in 2001 als een 
centrum in het kweken en behouden van 
een levende plantencollectie van de Alber-
tine Rift. Planten voor wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs, tuinbouw, medicina-
le en culinaire doeleinden. Sindsdien heeft 
TBG een aantal milieu projecten en pro-
gramma’s uitgevoerd in de 100 hectare 
grote tuinen. 
Door het grote aantal bezoekers waar 
TBG op kan rekenen is er behoefte ont-
staan aan een bezoekerscentrum. TBG is 
dan beter in staat om de locale gemeen-
schap te helpen en bezoekers inzicht te 
geven in de rol en huidige staat van de bi-
odiversiteit en de dringende behoefte aan 
actie voor natuurbehoud. Bovenop het 
doorgeven van de milieu boodschap aan 
bezoekers en gebruikers van dit centrum, 
zal het bezoekerscentrum ook gebruikt 
worden om inkomsten te verwerven voor 
de tuinen door verhuur voor conferenties 
en vergaderingen. Tevens zal het centrum 
de werkgelegenheid voor de locale bevol-
king vergroten zodat er meer mensen een 
baan kunnen vinden. Kwataniza maakt het 
bezoekerscentrum mogelijk met en bijdra-
ge van € 5300,-- Dit is een van de grootste 
projecten van Kwataniza 
 

 
 
 

 
 

 



 

Rwenzori Foothills 
 
Na het ontbijt gaan we naar de voet van 
de Rwenzori Mountains. We gaan een 
rondwandeling door een lokale gemeen-
schap maken die in de heuvels daar leven. 
Onze gids Justid legt voordat we aan de 
wandeling gaan beginnen uit wat we zo al 
gaan zien deze ochtend. Hij vertelt ook dat 
we vrijuit kunnen fotograferen, maar dat 
we bij de oudere mensen wel op moeten 
passen. Die hebben namelijk liever niet 
dat we foto’s van ze nemen. De kinderen 
daarentegen zullen alleen maar nog vrolij-
ker worden als we ze fotograferen. Tijdens 
de wandeling moeten we flink klimmen, 
maar dat zien we maar als training voor 
onze tocht naar de berggorilla’s later in de 
vakantie. Onderweg worden we overal be-
groet door groepjes kinderen (“How are 
you?”), die zelfs aan komen rennen als we 
er aan komen. Als ze zien dat we foto’s 
willen gaan maken  worden ze nog vrolij-
ker en gaan ze in sommige gevallen echt 
poseren. We zwaaien ons rot tijdens deze 
wandeling en we lijken wel Amerikaanse 
celebreties met een continu aangeplakte 
glimlach. Bij een van de groepen kinderen 
suggereert Corinne dat ik de foto die ik 
heb gemaakt aan ze laat zien. De kinderen 
vinden het prachtig om zichzelf op zo’n 
schermpje terug te zien. Als ze de foto ge-
zien hebben, raakt een van de meisjes 
heel voorzichtig mijn hand aan. Ik lach 
vriendelijk naar haar en ze wordt iets bru-
taler. Nu strijkt ze zachtjes over mijn arm, 
alsof ze wil voelen of zo’n blanke huid wel 
echt is. Het is een heel apart moment om 
mee te maken. 
Ondertussen vertelt de gids over de ge-
meenschap en over de aktiviteiten die ze 
in dienst van de gemeenschap ontwikke-
len, zoals dit soort wandelingen. Met de 
opbrengsten financieren ze allerlei zaken 
voor de gemeenschap, zoals scholen e.d. 
De regering regelt een aantal zaken voor 
de mensen, maar zoiets als scholen zijn 
eigenlijk net niet fijn genoeg verspreid over 
het land, waardoor kinderen soms flinke 
afstanden naar school moeten lopen en 
dan vaak afhaken. De lokale gemeen-
schappen, in samenwerking met de kerk, 
vullen dat gat aan en zorgen voor extra 
scholen. Deze worden vaak in eerste in-
stantie volledig door zo’n gemeenschap 

gefinancieerd, totdat de regering ziet dat 
het daadwerkelijk in een behoefte voorziet. 
Dan springen ze met wat subsidie bij om 
de scholen te helpen.  We zullen een ver-
gelijkbaar verhaal over de gemeenschaps-
zin in de wat armoediger gebieden van 
Uganda later vandaag nog wel een keer 
horen. Ik vind het indrukwekkend om te 
horen hoe de mensen hier toch gewoon 
het heft in eigen handen nemen en de za-
ken voor hun gemeenschap gaan regelen  
 

 

 
als de regering het niet goed geregeld 
heeft. Het laatste, meest steile stuk van de 
klim slaan we over. We zijn niet zo van die 
klimgeiten en het voorgaande stuk is al 
behoorlijk stevig klimmen geweest. Na wat 
te hebben staan rusten en ons te hebben 
verbaasd over het gemak waarmee hele 
families op blote voeten deze heuvels op 
en af gaan, gaan we weer naar beneden.  



 

Sommige stukken gaan op het gemak, an-
dere stukken kosten wat meer moeite. 
Onderweg worden we nog steeds uitbun-
dig begroet door kinderen. Op een plek 
loopt het iets anders. Ik zie een jongetje op 
een houten step op het pad naast ons 
steppen. Het lijkt me een mooi plaatje op 
te leveren, dus ik maak een foto van de 
jongen. Hij schrikt daar echter zó van dat 
hij zijn step laat vallen en luid gillend terug 
naar huis rent. Daar staan de andere kin-
deren hem al lachend op te wachten. Ze 
lopen uiteindelijk met ze allen naar ons toe 
en daar maken we nog wat foto’s. Onder-
tussen zijn ook de vader en moeder te-
voorschijn gekomen en die staan ook uit-
gebreid lachend naar ons te zwaaien. Het 
is de eerste en enige keer deze wandeling 
dat de ouders ook enthousiast naar buiten 
komen. 
Onze gids vertelt nog dat de eigenaresse  
van het guesthouse, Ineke, hun gemeen 
schap ook wel eens heeft gesteund met  
een bijdrage van het goede doelen fonds  
dat ze heeft opgezet. Ik besluit om daar  
wat meer informatie van op te vragen bij  
Ineke, misschien is het wel een leuke  
bestemming voor mijn verjaardagsgeld  
later dit jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het eind van de wandeling wordt er 
door de lokale gemeenschap een maal 
voor ons gekookt. Rijst en spaghetti met 
tomatensaus en pindasaus. Het is een 
lekker maal, maar wel heel erg uitgebreid. 
Ik denk dat ze daar met z’n allen nog flink 
van hebben genoten toen we eenmaal 
weer onderweg waren. Wij hebben er in 
ieder geval lekker van zitten eten. Wel een 
beetje speciaal om daar zo met z’n drieën 

te zitten (Gerald eet mee) en door de loka-
le mensen zo bekeken te worden. Niet 
voor de eerste keer deze reis voelen wij 
ons ook een beetje een toeristische attrac-
tie. 
Ron van de Leijgraaf. 

 
 

 
 

Gedicht 
 
Een gedicht: Opgestuurd naar Ineke in 
Oeganda door Freddy en Kees die een 
aantal jaren in Oeganda gewoond en ge-
werkt hebben. 
 
We kwamen terug met dezelfde benen en 
armen, maar onze ogen waren anders. 
Vreemd hoe ze dingen zagen die ze eerst 
niet zagen. Stelden vragen die ze vroeger 
in geen velden of wegen stelden. 
 
Ze namen in zich op: de wegen en velden 
die zongebrand stoffig uitgestrekt lagen. 
Onze ogen stelden vragen. Onze voeten 
lopen net zo gemakkelijk door winkelcen-
tra en supermarkten. Maar overal liggen 
harken die onze blik doen struikelen. 
 
En neus die Afrika 
Nog steeds kan ruiken. 
 



 

Er was eens……. 
 
Een Oegandees jongetje, hij heette Zed. 
Hij voelde zich ongelukkig en verdrietig. 
Terwijl andere kinderen aan het spelen 
waren op school, zat hij in zijn eentje aan 
de kant. Hij heeft buikpijn en voelt zich 
zwak. Ook thuis heeft hij nergens zin in. 
Hij droomt over zijn ouders toen die nog 
leefden. Toen voelde hij zich blij. Zijn ou-
ders zijn overleden aan aids. 
 
Dit is het begin van een kinderboek ge-
maakt door Sulaikah en Anneloes voor 
kinderen met HIV/AIDS. 
Deze kinderen zijn vaak ongelukkig en 
worden achtergesteld op school, thuis en 
in het dorp. 
Ze denken dat ze het niet waard zijn om in 
te investeren en voelen zich alleen en be-
roerd ook omdat er bijvoorbeeld op school 
allerlei bordjes staan met teksten als 
“AIDS kills”.  
 
Daardoor hebben deze kinderen sociaal 
en emotionele problemen. Sulaikah en 
Anneloes hebben daar voor hun opleiding 
aan de hoge school van Utrecht onder-
zoek naar gedaan maar vonden dat ze het 
daar niet bij konden laten. 
 
Daarom hebben ze dit prachtige kinder-
boek gemaakt, waarin het jongetje Zed,  
allerlei vriendelijke mensen ontmoet (lees 
zelf maar) en hij uiteindelijk iets prachtigs 
kan maken, waardoor hij weer happy 
wordt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit boek Happy made by Zed, wordt nu 
gebruikt op allerlei scholen hier in de buurt 
van Fort Portal en de kinderen, leerkrach-
ten en verzorgers zijn er erg enthousiast 
over. Het boek geeft aanleiding tot discus-
sie (vragen staan ook als hulpmiddel in het 
boek) en tot beter begrip voor de situatie 
van kinderen die HIV/AIDS hebben. 
Inmiddels hebben de kinderen ook liedjes 
gemaakt over Zed en ook is er een drama 
voorstelling gemaakt over het verhaal van 
Zed. 
 
 

 
 
Kortom een leuk initiatief waar ik happy 
van wordt. 
Ineke Jongerius. 
 
 

 
 
Links is Anneloes, rechts is Sulaikah en in 
het midden staat Margaret die een pop 
heeft gemaakt van Zed. 
 
 
 
 
 


