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Schoolverlaterproject Agape 
 
Agape is een organisatie die in 2005 is opgericht. Ze ma-
ken zich bezorgd over jonge vrouwen en meisjes die ge-
marginaliseerd worden door de lokale bestuurders en 
door hun ouders. Deze groep wordt over het hoofd gezien 
en er wordt niets voor hen georganiseerd. 
Het gaat hierbij om vroege schoolverlaters, meisjes die 
heel vroeg zwanger zijn geworden en meisjes die werken 
in bars, hotels en als “house girls”.  
De problemen waar deze groep jonge vrouwen mee te 
maken heeft zijn: een te klein inkomen, zwakke gezond-
heid, laag onderwijsniveau, gebrek aan vaardigheden en 
ondernemerschap, vroege zwangerschappen en huislijk 
geweld. Veel jonge vrouwen trekken van het platte land 
naar de stad op zoek naar baantjes, waarvoor de meeste 
werkgevers te weinig betalen, waar ze blootgesteld wor-
den aan seksueel misbruik, geïntimideerd en lastig geval-
len worden en op straat komen te staan als ze het hen 
beloofde geld niet uitbetaald krijgen. Veel meiden worden 
daardoor jong moeder, vaak zonder vaders, moeten al-
leen voor hun kinderen zorgen en komen daardoor in de 
prostitutie terecht met alle gevolgen van dien zoals aids 
en geslachtsziekten. 
Agape wil deze groep meiden een alternatief bieden door 
hen te trainen in vaardigheden zoals het leren voor naai-
ster of kapster. Door een eigen vak uit te oefenen moet 
het mogelijk worden om economisch onafhankelijk te 
worden. Agape vindt het ook belangrijk dat de meiden 
seksuele voorlichting krijgen en dat ze getraind worden in 
het opzetten van een eigen bedrijfje 
Agape vraagt steun van Kwataniza voor aanschaf van 
naaimachines, stoffen en andere naaibenodigdheden en 
materiaal voor de kapsteropleiding. 
Er is al een gebouw waar de trainingen gegeven kunnen 
worden. Van de cursisten wordt wel een kleine eigen bij-
drage gevraagd. 
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Jaarlijkse ledenbijeenkomst 
Op 3 maart hebben we onze jaarlijkse le-
denbijeenkomst gehad. Daar heeft het be-
stuur verteld over de activiteiten en de fi-
nanciën van afgelopen jaar.  
Als thema hebben we gesproken over de 
Kwataniza projecten. Aan de hand van 
een presentatie worden de projecten van 
2012 toegelicht. Alle projecten passeren 
de revue met een verhaal erbij. Aan de 
hand van vragen uit de zaal praten we 
hierop door. We zetten de doelstellingen 
van Kwataniza nog eens op een rij en be-
spreken we aan de hand van een paar 
discussiepunten of we nog wel op de juiste 
koers zitten. 
 

 
 
Een trend is dat ontwikkelingsorganisaties 
vinden dat kleine projectorganisaties meer 
de rol van makelaar moeten gaan vervul-
len. Na enige discussie vinden de leden 
dat dit niet voor Kwataniza geldt. De leden 
vinden dat Kwataniza op een unieke ma-
nier werkt en functioneert waardoor het 
niet nodig is om van rol te veranderen. 
Kwataniza maakt mensen niet afhankelijk 
van donor geld en vraagt zelf ook initiatief 
van de aanvrager. Het monitoren en boven 
op het project zitten is niet nodig. We heb-
ben vertrouwen in de Oegandezen. Ineke 
is als mediair altijd in de buurt en kan gaan 
kijken wanneer dat nodig is. We spreken 
dan ook liever van internationale samen-
werking dan van ontwikkelingshulp. We 
vragen ons af wat er zou gebeuren als we 
niets zouden doen. De meeste leden zijn 
van mening dat dit dan het ontkennen van 
verschillen tussen het westen en Afrika is. 
Kwetsbare mensen vinden minder snel de 
goede weg om hun problemen op te los-
sen. Kwataniza is een unieke organisatie 
met een eigen visie. Wij bepalen niet wat 

de mensen in Oeganda moeten doen 
maar steunen en stimuleren hun initiatie-
ven. We sluiten aan bij de mensen en hun 
situatie in Oeganda. Dat zouden we ook 
meer kunnen doen in Nederland. Er komt 
een suggestie om nog eens een brede 
discussie te organiseren zoals we 10 jaar 
geleden gedaan hebben. Iedereen vindt 
dat we nog steeds op de goede weg zitten. 
 
 

Bedankt 
Via deze weg willen we een paar mensen 
speciaal bedanken voor hun  bijdrage aan 
Kwataniza projecten. Een man heeft met 
zijn verjaardag geld ingezameld voor een 
project in Oeganda. Een echtpaar heeft op 
hun trouwdag geld ingezameld voor Kwa-
taniza projecten. Met deze donaties heb-
ben we twee mooie projecten kunnen 
steunen. Daarvoor hartelijk dank. 
 

 
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 
 

 

Kwataniza op de Quilt expo  
Begin mei heeft Kwataniza drie dagen lang 
met een stand op de Quilt Expo in Veldho-
ven gestaan. We hadden een grote stand 
ter beschikking gekregen waar we veel in-
formatie op kwijt konden. Zo was er de 
nieuwsbrief en folders van Kwatanzia ter 
informatie en om mee te nemen. Naast in-
formatie hadden we ook wat producten om 
te verkopen. Mandjes en boekenleggers 
van vrouwengroepen in Oeganda en quilt-
kaarten die door iemand gemaakt zijn. De 
producten vielen wel in de smaak bij het 
publiek en we hebben dan ook voor 
517,50 euro omgezet. Daarmee hebben 
we extra inkomsten om projecten in Oe-
ganda te kunnen steunen. 
We hebben dit kunnen doen door inzet 
van ambassadeurs van Kwataniza en van 
Ada de organisator van dit evenement die 
ons in de gelegenheid heeft gesteld om 
daar met een stand te kunnen staan. Allen 
hartelijk bedankt! 
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Nieuwe Projecten 
 
Two sides of the same coin 

          
Dit is een project dat Oegandese vrouwen 
wil versterken in het opzetten van een 
succesvolle business, waarmee ze zelf-
standig inkomen kunnen verdienen om 
henzelf en hun gezin te kunnen onder-
steunen. Dit gebeurt door middel van een 
training. In de training leren vrouwen wat 
een ondernemer is. Wat je aan marketing 
kunt doen. Hoe je gegevens van klanten 
en producten bijhoudt. Het stellen van 
doelen en het visualiseren van succes. 
Creatief zijn een planning maken en hoe je 
werkt aan een gezonde geest in een ge-
zond lichaam. 
Na de eerste trainingsdag kregen de 
vrouwen tien dagen de tijd om een markt-
onderzoek te doen en om hun business-
plan op te stellen. In een volgende training 
werden de plannen besproken en aange-
past. 
 

 
 
Leerpunt uit een vorige training was dat 
vrouwen niet op tijd kwamen voor de trai-
ning. Dit jaar werd er bij ieder dagdeel de 
aanwezigheid bijgehouden. Iedere keer als 
je niet op tijd was, kreeg je een ster. Als je 
vier sterren had verzameld kreeg je geen 
diploma. Nou dit werkte goed want de 
vrouwen stonden al een half uur te wach-
ten voordat de deuren open gingen. Op in-
ternationale vrouwendag kregen de vrou-
wen hun diploma en een startkapitaal van 
450.000 Ush. Later werden alle vrouwen 

met hun business bezocht door de trai-
ners. 
 

 
 

 
 

Mirembe lagere school. 
Deze school met 280 leerlingen en vijf les-
lokalen ligt in Kamwenge. De school is ge-
bouwd met geld van de overheid. Voor het 
staf huis is geen geld beschikbaar. Er is 
een eenvoudig twee kamer huis in half af-
gebouwde staat. Daarom vraagt het 
schoolmanagement team geld aan om het 
huis verder af te bouwen. De school ligt in 
een afgelegen gebied en het is in Oegan-
da gebruikelijk dat een leerkracht, bij voor-
keur het hoofd van de school, bij de school 
woont. Dit om de boel in de gaten te hou-
den, ook ’s avonds, in de weekenden en 
vakanties.  
Er moet nog een vloer in het huis gemaakt 
worden, de muren pleisteren en schilde-
ren. Het aanleggen van een kleine veran-
da en drie deuren in het huis maken. 
Daarnaast gaat het om een pitlatrine / 
wasgelegenheid. Kwataniza steunt deze 
school met een bedrag van € 920,--  
 
 
 



 

Ngugho Womens Group 
 
Drie vrouwen van de Ngugho Women’s 
Group zijn op bezoek geweest om over 
hun groenten/aardappel telingsproject te 
vertellen. 
Deze groep van 24 vrouwen is gevestigd 
in Kazingo Village, tegen de Rwenzori 
Mountains aan in de foothills, in Karangura 
Sub County, Kabarole District.  
Aanwezig waren Kunihira Alice de secreta-
ris, Muhindo Naume vice voorzitster, 
Muhindo Peninah de voorzitster. 
Muhindo betekent dat je de tweede in een 
gezin bent. 
Ze zijn al langer actief maar hebben een 
jaar geleden een groep gevormd. 
Azoli Bahati van AMA is hun adviseur. 
Dit is de vrouwengroep die bezocht is door 
de man, die zijn verjaardagscadeau van 
270 Euro aan hun wilde schenken. 
Van de 24 vrouwen zijn er 18 actief. De 
jongste is 15 jaar en de oudste 72. 
Voorwaarde om lid te kunnen worden van 
de groep is dat je moet kunnen beschikken 
over land om groenten te kunnen telen, de 
vijftien jarige doet dat op het land van haar 
ouders en je moet een registratie bedrag 
betalen van 5.000 Ush. Ze komen onge-
veer een keer in de maand bij elkaar of 
meer als dat nodig is. 
Ze helpen elkaar en gaan om de beurten 
met een groep vrouwen op elkaars land 
werken. 
Ze verbouwen Irish potatoes (aardappe-
len) en groenten zoals dodo (lokale spina-
zie), prei, yams, en andere groentes zoals 
kolen. Ze willen hun capaciteit om aardap-
pels en andere groenten te verbouwen uit-
breiden, om deze op de markt te kunnen  
verkopen, als ook de zaden. Ze krijgen 
gratis ondersteuning van de NGO van 
Azoli Bahati, die hen ook zal trainen in het 
verbouwen en op de markt brengen van 
hun producten 
De vrouwen hebben ook een spaar en le-
ning systeem, iedereen die iets verkoopt 
vertelt daarover op de vergadering en 
draagt 25% van de opbrengsten af aan de 
groep. 
 

 
 
Het geld wordt nauwkeurig bijgehouden en 
groepsleden die in de problemen raken 
kunnen daar ook gebruik van maken. 
Ze hebben behoefte aan meer training en 
ook aan plantgoed. 
Als ze het op een goede manier telen, 
kunnen ze de producten verkopen en met 
de zaden zelf meer verbouwen en ook de 
zaden/het pootgoed verkopen. 
Deze aanvraag is er dus echt voor om de-
ze actieve vrouwengroep een steuntje in 
de rug te geven, zodat ze verder zelf door 
kunnen gaan. 
Van Kwataniza dankzij de jarige donor, 
krijgen ze 870.000 Ush (€ 270,--) en zelf 
moeten ze 25% bijdragen dat is 220.000 
Ush. Dit geld hebben ze in hun spaar en 
lening potje zitten. 
 

 
 



 

Volleybal klinieks in Fort Portal 
Mijn naam is Key Zitman, Ik kom uit Ne-
derland en in februari en maart heb ik vier 
weken in Oeganda doorgebracht. Ik ging 
naar Oeganda om een andere cultuur te 
ervaren en te zien of ik daar iets aan vrij-
willigerswerk kon doen. Mijn moeders 
nicht, Ineke Jongerius, heeft een 
guesthouse in Fort Portal: het Rwenzori 
View Guesthouse, waar ik vier weken kon 
verblijven. Een half jaar voor mijn reis heb 
ik met Ineke gesproken over de mogelijk-
heden om vrijwilligerswerk te doen in Fort 
Portal. In Nederland speel ik volleybal op 
hoog niveau daarom leek het me leuk om 
in Oeganda iets met volleybal te doen. Er 
zijn heel wat lagere en middelbare scholen 
in Fort Portal die we hebben benaderd met 
de vraag of ze geïnteresseerd waren in 
volleybal kliniek. Alle scholen waren zeer 
geïnteresseerd en enthousiast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor dat ik naar Oeganda ging heb ik con-
tact opgenomen met een vriend van mij 
die volleybal materialen verkoopt en ge-
vraagd of hij bereid was mij te sponsoren. 
Hij heeft een webshop; sportenvrijetijd-
shop.nl. Hij gaf me een volleybalnet, lijnen 
en heel veel ballen mee om in Oeganda 
de volleybal klinieks te organiseren. 
Ik heb tijdens mijn vier weken in Fort Por-
tal op verschillende scholen volleybal kli-
nieks gegeven. Ik ben op twee lagere 
scholen in Fort Portal geweest waar ik ie-
dere week twee uur volleybal les heb ge-
geven. Doel van de volleybal klinieken was 
de basiskennis van het volleybal bij te 
brengen en de spelregels uit te leggen. Ie-
dere kliniek startte met een warming up en 
rek en strekoefeningen. Daarna de begin-
selen van het spel en het slaan en opvan-
gen van de bal. Zo leerden de kinderen 
om de bal onder controle te krijgen. Daar-
na oefenen met echte volleybaltechnieken 
zoals rondspelen, passeren, smashen en 

de service. Ik genoot ervan hoe enthousi-
ast de kinderen reageerden op de lessen 
en het was leuk om samen volleybal te 
spelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ging ook naar een middelbare school 
voor een volleybal kliniek. Veel meisjes 
wilden de sportlessen volgen. Resultaat 
was dat er les gegeven moest worden aan 
grote groepen studenten. 
De sportleraar van deze school; Paul, was 
zeer enthousiast en na de kliniek vroeg hij 
me om een trainingsopleiding voor meisjes 
te starten van twee of drie keer per week.  
Paul wilde de oefeningen ook leren en een 
volleybalteam oprichten die de school kan 
vertegenwoordigen op toernooien. Dus 
heb ik de meisjes de grondbeginselen van 
volleybal geleerd en na een paar lessen 
kon ik al grote vooruitgang zien. We be-
gonnen de eerste training met veel bewe-
ging en balcontrole oefeningen. Na een 
week konden we de oefeningen uitbreiden 
met bijv. de bal plaatsen, blok zetten etc. 
Een van de doelstellingen was ook om de 
groep als team te laten functioneren. In de 
laatste trainingen hebben Paul en ik de 14 
beste meisjes geselecteerd die een vol-
leybalteam gaan vormen die gaan deel-
nemen aan het districtstoernooi in juni. Op 
deze school is volleybal de derde sport ac-
tiviteit voor meisjes en ik hoop dan ook dat 
ze in de toekomst volleybal blijven spelen 
op deze school. Aan het einde van mijn 
verblijf heb ik alle volleybal spullen gege-
ven aan de scholen die hebben deelge-
nomen aan mijn volleybal klinieks. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Regen, regen 
 
Het regent en niet zo van zachtjes tikt de 
regen, maar tropische regenbuien. 
En het is nu regentijd. 
Veel buitenlanders op bezoek verbazen 
zich erover dat het hier zo groen is. 
Het regent nu en het regent veel. 
Oegandezen lijken nooit op regen voorbe-
reid. 
Als het regent staat het leven stil en ieder-
een te schuilen. Regenkleding nooit van 
gehoord, paraplu's een zeldzame verschij-
ning. Alles vertraagt en niemand komt op 
tijd, want het regent..... 
Waar kinderen in Nederland met laarsjes 
aan staan te springen in plassen en den-
ken aan hagelslag, zingen ze hier: 
rain, rain go away, 
come back another day, 
little children want to play! 
 
Er valt veel regen nu, meer dan andere ja-
ren.  
In Kasese de stad verderop en in het 
bergdorp Kilembe zijn de rivieren die uit de 
Rwenzori Bergen komen, totaal buiten hun 
oevers getreden. Met veel natuurgeweld 
zijn bruggen en huizen meegesleurd. Min-
stens 6 mensen zijn omgekomen. Het zie-
kenhuis in Kilembe is helemaal onder wa-
ter gelopen en de patiënten moesten in al-
lerijl worden geëvacueerd, veel kostbare 
apparatuur is verloren gegaan. 
Hele rotspartijen kwamen uit de bergen 
naar beneden donderen. Mensen in de 
bergen zitten totaal geïsoleerd omdat ze 
alleen via een ontzettend lange omweg 
door de bergen naar beneden kunnen ko-
men. Zeker 2.000 mensen hebben hun 
huis verloren. 
 

 

Ja, de klimaatsverandering gaat ook aan 
Oeganda niet voorbij. 
Daarbij komt dat er door ontbossing en 
slechte landbouwmethoden, veel erosie is 
ontstaan. 
 

 
 
Het watergeweld wordt niet meer tegen-
gehouden door begroeiing en kostbare 
landbouwgrond gaat verloren. 
Door overbevolking wordt ieder stukje van 
het bergland gebruikt voor landbouw en 
worden de weinige bomen die er nog 
staan omgekapt voor bouwmateriaal of om 
op te koken. 
 
Het onderwerp bevolkingsgroei komt ein-
delijk langzaam op de politieke agenda te 
staan. De regering beveelt de bevolking 
aan om niet meer dan 4 kinderen te ne-
men. 
 
Maar we hebben hier nog een lange mod-
derige weg te gaan. 
Ineke. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Sponsor gezocht! 
Om onze administratieve kosten 
te drukken en daardoor meer 
geld over te houden voor onze 
projecten, zoekt Kwataniza een 
sponsor voor het drukken / copie-
ren van de nieuwsbrief die 2 x per 
jaar verschijnt. 
Voor meer informatie neem con-
tact op met kwataniza@planet.nl  
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