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KWATANIZA NIEUWS 
bevat informatie over de activiteiten 
rond de vereniging Kwataniza en 
nieuws uit Oeganda. 
 
Verschijnt 2 x per jaar 
Nummer  30: juni 2014. 
Inhoudsopgave: 
1 Two sides of the same coin. 
2 Kwataniza op Expo Veldhoven. 

Ledenbijeenkomst 2014. Be-
zoek aan Oeganda. Leden en 
fondswerving. Bedankt!. 

3 Nieuwe projecten: AMA tuin-
bouwproject gecombineerd met 
familieplanning. Personeelsge-
bouw voor TBG 

4 Canon Apolloschool. Kawempe 
Youth Center. 
 

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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Two sides of the same coin 
 
Dit is een project wat Oegandese vrouwen steunt in het 
opzetten van een succesvolle business. Hiermee kunnen 
zij zelfstandig geld verdienen om zichzelf en hun gezin te 
onderhouden. Het project is begonnen in Amerika waar in 
2012 zo’n 20 mensen geld gedoneerd hebben om 20 
vrouwen een cursus te laten volgen en een startkapitaal 
te geven.  
De eerste pilot is overweldigend goed ontvangen en ver-
lopen en 20 vrouwen hebben hun bestaande business 
dramatisch kunnen verbeteren en/of hebben een nieuwe 
business op kunnen zetten. Een uitspraak van een vrouw 
tijdens de training was: “This is great, now I know what I 
am doing”. In 2013 heeft er een tweede training plaatsge-
vonden (gesteund door Kwataniza) en dit voorjaar was de 
derde training, weer een groep van 20 vrouwen gesteund 
door Kwataniza met een bedrag van € 598,-- 
Tijdens ons verblijf in Oeganda zijn we verschillende jon-
ge vrouwen gaan opzoeken om te zien hoe hun bedrijf 
eruit ziet en hoe het loopt. Het was heel verrassend te 
zien dat dit bij alle bezochte bedrijfjes heel goed ging. Het 
verslag van deze bezoeken staat op de website: 
www.kwataniza.nl  
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Kwataniza op Expo Veldhoven  
In mei was Kwataniza drie dagen lang ver-
tegenwoordigd met een stand op de quilt 
expo in Veldhoven. Drie dagen lang heb-
ben we bezoekers kunnen vertellen wat 
Kwataniza is en doet. De stand trok veel 
belangstelling mede door de producten uit 
Oeganda die we daar verkochten. Daar-
naast was er natuurlijk informatie over 
Kwataniza, onze activiteiten en de 
nieuwsbrief. In totaal was de omzet van 
drie dagen was € 573,50. Dit alles door de 
bestuursleden, ambassadeurs van Kwata-
niza 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! 
 

Ledenbijeenkomst 2014 
Op 16 maart hebben we de jaarlijkse le-
denbijeenkomst van Kwataniza gehad. Het 
bestuur heeft verantwoording afgelegd 
over de activiteiten en financiën over 2013, 
en de plannen voor 2014. De leden kwa-
men met het voorstel om te proberen meer 
leden te krijgen voor Kwataniza. Dat idee 
nemen we over en daar hoort u binnenkort 
meer van. Twee bestuursleden die naar 
Oeganda zijn geweest hebben een pre-
sentatie gehouden over de projecten die 
zij bezocht hebben. Als afsluiting hadden 
we een spetterend optreden van verhalen 
vertelster Makheni die ons verraste met 
een mooi verhaal uit Zuid Afrika. Al met al 
weer een geslaagde dag.  
Zie www.makheni.com  
 

 
 
 

Bezoek aan Oeganda 
Twee bestuursleden en twee ambassa-
deurs van Kwataniza zijn in januari naar 
Oeganda geweest. Zij hebben daar een 

tiental projecten bezocht zoals de Canon 
Apolllo school, Mirembe school, de Tooro 
Botanical Gardens, Kawempe Youth Cen-
ter, de Rwenzori basket weavers en stu-
denten van de cursus Two sides of the 
same coin. We hebben ook een diepgaand 
gesprek gehad met Azoli, de voorzitter van 
AMA met 31 vrouwengroepen in Bundi-
bugyo. Met hem hebben we gesproken 
over de situatie in de bergen en de pro-
blemen die zich daar voordoen. Van daar 
uit is het idee geboren om de tuinbouw 
trainingen voor de vrouwengroepen te 
combineren met een discussie over fami-
lieplanning.  
We hebben gezien dat het geld op een 
goede manier besteed wordt, dat er wel 
vooruitgang geboekt wordt maar dat er 
ook nog veel nodig is.  
Van alle bezoeken zijn verslagen gemaakt 
die u kunt vinden op de website 
www.kwataniza.nl  Daar vind u ook een 
verslag van de reis. 

 
 

Ledenwerving / fondswerving 
Tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst is 
het idee geboren om meer werk te maken 
van ledenwerving en fondswerving. We 
willen u daar graag bij betrekken. Daarom 
vragen we u om goede ideeën voor leden 
of fondswerving aan ons door te geven. 
Na de zomervakantie maakt het bestuur 
een plan wat we dan kunnen gaan uitvoe-
ren. Ook bij de uitvoering willen we u 
graag betrekken. Daarom zullen we in 
september de plannen presenteren en u 
de vraag stellen of u hieraan mee wilt wer-
ken. Maar eerst willen we graag goede 
voorstellen en suggesties horen. Die kunt 
u ons mailen naar: Kwataniza@planet.nl  
 

Bedankt! 
Carla en Paul, trouwe leden van Kwatani-
za zijn inmiddels al 40 jaar getrouwd. Een 
heuglijke gebeurtenis die zij met familie en 
vrienden hebben gevierd. In plaats van 
cadeaus hebben zij geld gevraagd voor 
Kwataniza. Zo hebben zij € 865,-- ingeza-
meld voor projecten van Kwataniza in Oe-
ganda. Daarvoor heel veel dank! 

http://www.makheni.com/
http://www.kwataniza.nl/
mailto:Kwataniza@planet.nl


3 
 

Nieuwe Projecten 
 

AMA tuinbouwproject gecombineerd 
met familieplanning. 
Het doel van dit tuinbouwproject is om in-
komen van groepen te vergroten en te 
zorgen voor betere voeding van de vrou-
wen en hun gezinnen. Dit willen ze berei-
ken door op kleine schaal meer aardappe-
len en groenten te verbouwen. De vrou-
wen krijgen in een training technische on-
dersteuning en begeleiding. Bovendien 
krijgen ze pootgoed en zaaimateriaal. 
Daarmee willen de vrouwen de oogst ver-
groten waardoor ze meer voedsel voor 
hun gezinnen hebben en een deel kunnen 
verkopen op de markt. Hierdoor kunnen de 
groepen meer zelfvoorzienend zijn. 
Deze groepen leven in de bergen, een arm 
gebied waar veel problemen zijn. Naast 
onvoldoende inkomen hebben de proble-
men ook te maken met de grote families. 
Daardoor is er niet genoeg grond om eten 
te verbouwen en om huizen neer te zetten. 
Gevolg is eenzijdig voedsel en ondervoe-
ding. Vrouwen willen vaak minder kinderen 
maar de mannen vinden veel kinderen sta-
tus geven.  
Azoli is de voorzitter van AMA, de organi-
satie waar 31 groepen uit dit gebied (Bun-
dibugyo) bij aangesloten zijn. Hij ziet het 
probleem wel en vindt dat er meer aan fa-
milieplanning 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 gaan de trainingen gecombineerd 
worden met gesprekken over familieplan-
ning. Door dit onderwerp in trainingen be-
spreekbaar te maken worden mensen zich 
er meer bewust van wat zij kunnen doen 
om hun leefsituatie te verbeteren. 
Er zal een pilot gestart worden met drie 
groepen om uit te proberen of het onder-
werp van familieplanning bespreekbaar 
gemaakt kan worden en hoe de mensen 
hierop reageren. Kwataniza zal de pilots 
ondersteunen met een bedrag van 
 € 1000,-- . 

 
Personeelsgebouw voor TBG 
Tijdens ons bezoek aan de Tooro Botani-
cal Gardens komen we ook bij de schuur  
 
 

waar alle gereedschap opgborgen wordt. 
Het is een oude houten schuur. De direc-
teur vertelt dat er hoge prioriteit ligt bij het 
vervangen van dit houten gebouw door 
een stenen gebouw. Door inbraak is er Al 
drie keer gereedschap verdwenen, en de 
enige manier om dit in de toekomst  te 
voorkomen is een beter gebouw.  
 

 
 
De directie en zijn staf willen de houten 
schuur nu vervangen door 3 stenen ruim-
ten. Er staat al een stenen gedeelte voor 
de entree en verkoop van producten. Dit 
deel willen zij uitbreiden met een unit voor 
gereedschappen en voedingsstoffen voor 
de planten. Een tweede unit is bedoeld 
voor de nachtwaker zodat hij ook ergens 
kan verblijven. Een derde unit is voor het 
personeel. Deels voor kleedruimte en 
deels voor kantine zodat de mensen een 
goede plek hebben om te eten en te pau-
zeren. 
TBG zal zelf de kosten voor de architect, 
de vergunningen en het bouwrijp maken 
van de grond voor eigen rekening nemen. 
Kwataniza zal TBG steunen met een be-
drag van € 8532, - voor de feitelijke bouw 
en bouwmaterialen. 
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Canon Apolo school 
Deze school heeft een aanvraag ingediend 
om onderhoud te bekostigen. Concreet 
gaat het om reparatie van de ramen, de 
schommels en andere speeltoestellen. 
Voor de toiletten gaat het om nieuwe deu-
ren.  
 

 
 
De school heeft extra voorzieningen voor 
gehandicapte kinderen. Deze voorzienin-
gen kosten extra geld waardoor er niet ge-
noeg geld overblijft voor het onderhoud 
van de school. Hierdoor ontstaan gevaar-
lijke situaties voor de kinderen. Kwataniza 
wil de school een steuntje in de rug geven 
met een bedrag van € 400,- voor het 
broodnodige onderhoud zodat de kinderen 
weer veilig op school kunnen verblijven. 
 

 
 

Kawempe Youth Center 
Kawempe Youth Center bestaat al meer 
dan 15 jaar. Ze hebben faciliteiten en acti-
viteiten voor jongeren. Zo heeft KYC een  
ruimte voor jonge studenten om aan zelf  
 
 
 

 
studie te doen. De boeken kunnen ze ook 
lenen van KYC. Zo bieden zij jongeren die 
geen schoolgeld kunnen betalen en dus 
niet naar school kunnen een alternatief. 
Daarnaast worden en veel computercur-
sussen gegeven, zijn er sportactiviteiten 
en onderhouden ze een rijdende biblio-
theek die naar scholen gaat. 
 

 
 
Het centrum heeft grote behoefte aan een 
kopieermachine. Dit zou tevens een goede 
inkomstenbron voor KYC kunnen zijn om 
meer zelfvoorzienend te worden. De oude 
kopieermachine is stuk en daarom vraagt 
KYC hulp bij aanschaf van een nieuw ap-
paraat. 
Kwataniza gaat KYC steunen met een be-
drag van € 500,-- voor een kleine kopi-
eermachine.  
 

 


