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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:  
Niers 21  5751 TR Deurne. 
Kwataniza@planet.nl 
www.kwataniza.nl  
 
Kwataniza wordt in Oeganda verte-
genwoordigd door Ineke Jongerius 
en Maurice Barnes. 
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Voortgang AGAPE tienerproject 
Een jaar geleden is AGAPE gestart met een tienerproject 
op 7 lagere scholen. De bedoeling was om meiden infor-
matie te geven over menstruatie, het maken en gebruik 
van maandverband en hygiëne. Een jaar na de start heeft 
AGAPE onderzocht wat de effecten zijn van het project. 
Tijdens bijeenkomsten met vrouwelijke leerkrachten, 
schoolmeisjes, hoofden van scholen en locale leiders is 
naar voren gekomen dat dit project van groot belang is 
voor de gezondheid van meisjes en dat het hun ouders 
kosten bespaart. Het geld kan nu gebruikt worden om 
kinderen onderwijs te laten volgen. Schoolhoofden be-
steedden totaal geen aandacht aan voorlichting en 
maandverband / menstruatie. Ze vonden dit een vrou-
wenzaak. Door trainingen en bijeenkomsten is dat nu 
veranderd. 
Ouders zagen er tegenop om met hun dochters te praten 
over sex en menstruatie. Zij lieten dat liever over aan tan-
tes (dat is de traditie). De ouders worden nu uitgenodigd 
voor bijeenkomsten door oudercommissies en de school-
leiding. (lees verder op pag. 3) 
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Kwataniza laat zich zien!  
Dit jaar heeft Kwataniza weer vier dagen 
met een stand op de Europese Quilt Kam-
pioenschappen gestaan. Dat evenement 
was deze keer in het MECC te Maastricht. 
We hebben daar weer veel mensen over 
Kwataniza kunnen vertellen en informatie 
kunnen geven over onze projecten. Er wa-
ren tevens producten uit Oeganda te koop. 
Er was een mooie prijs te winnen met het 
raden van het aantal spelden in een potje. 
Zo hebben we iedere dag iemand blij kun-
nen maken met een product uit Oeganda.  
Deze vier dagen hebben voor Kwataniza  
€ 844 euro opgebracht. Daar kunnen we 
weer een mooi nieuw project van steunen. 
Alle vrijwilligers in de stand en gulle gevers 
bedankt. Het is toch goed dat dit ieder jaar 
weer mogelijk gemaakt wordt door alle 
mensen die hierbij betrokken zijn.  
 

 
 

Leden werven leden 
Tijdens onze jaarlijkse ledenbijeenkomsten 
hebben leden de wens uitgesproken om 
meer leden te werven en donaties te ver-
garen. Dit is nodig om ook in de toekomst 
alle aanvragen vanuit Oeganda te kunnen 
honoreren. Dit kunnen we echter niet doen 
zonder uw hulp. Wij vragen u om in uw 
familie, vrienden en kennissenkring rond te 

kijken en mensen te vragen om (steun) lid 
te worden van Kwataniza. Met meer leden 
kunnen we ook meer projecten steunen. 
Als iedereen één nieuw lid aanbrengt heb-
ben we in korte tijd een verdubbeling van 
onze leden. Kunnen we op u rekenen? 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op 
www.kwataniza.nl of door te malen naar: 
Kwataniza@planet.nl  
 

 
 

De schaamte voorbij 
Mary zit in de laatste klas van de Primary 
School in Kilembe. Op een dag werd ze 
uitgelachen op school, vooral de jongens 
wezen haar na. Zonder dat ze het in de 
gaten had was er een rode vlek in haar 
uniform gekomen. Ze schaamde zich rot 
en rende naar huis. Ze bleef een paar da-
gen thuis, net als zoveel meisjes die men-
strueren.  
Gelukkig is het schoolhoofd mevrouw 
Paskazia nu bezig met een project op haar 
school. In de hoogste klassen wordt open-
lijk gesproken over veranderingen in het 
lichaam van jongens en meiden. De leer-
lingen krijgen sexuele voorlichting en het 
taboe op menstruatie wordt doorbroken. 
Meisjes krijgen les in het zelf maken van 
maandverband en de school heeft nu een 
was en omkleedruimte. Jongens en mei-
den praten samen en soms in aparte 
groepen over de gevaren van sex op jonge 
leeftijd, het voorkomen van vroege zwan-
gerschappen, geslachtsziektes en HIV. 
Jongens en meiden werken samen “KWA-
TANIZA”  met de leraren en het school-
hoofd. 
column van Ineke Jongerius uit Oeganda  
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Nieuwe projecten 

Vervolg AGAPE tienerproject 
Er was een grote afstand tussen vrouwelij-
ke leerkrachten en de meiden, omdat leer-
krachten alleen goed waren om te straffen 
en tekeer gingen wanneer de scholieren 
fouten maakten. Deze leerkrachten heb-
ben nu geleerd om met de meiden in ge-
sprek te gaan en vrij te praten over men-
struatie etc. Doordat de afstand nu is ver-
kleind voelen meiden zich vrij om met vra-
gen bij de leerkracht te komen. 
In scholen waar wasgelegenheid was wer-
den die vaak gebruikt als urinoirs. Bij scho-
len is er op aangedrongen om was en ver-
schoongelegenheid te creëren voor meis-
jes. Desnoods water in een jerrycan, er 
moet zeker een wasteiltje en reserve 
maandverband aanwezig zijn. 
Leerkrachten die voorlichting moesten ge-
ven brachten er in de praktijk weinig van 
terecht. Door bijeenkomsten en trainingen 
is het belang ervan duidelijk geworden.  
Als de meiden in kleine groepen samen-
werken met het maken van maandverband 
doen ze het beter dan alleen. 
 

 
 
Meisjes die ongesteld zijn en hun zelf ge-
maakte maandverband gebruiken verzui-
men nu niet meer van school. Bij vervolg-
bezoeken aan de scholen was het aantal 
afwezige meisjes aanmerkelijk minder, bij-

voorbeeld eerst 19 afwezigen en nu nog 
twee. 
Op de scholen zijn clubs opgericht die pra-
ten over veranderingen in het lichaam van 
meisjes en jongens, in aparte groepen 
wordt er verder gepraat. Het is belangrijk 
dat jongens ook betrokken worden en dat 
ze de meisjes niet uitlachten wanneer ze 
maandverband laten vallen. 
Naast het dure materiaal kunnen er nu ook 
tweede hands stoffen aangeschaft wor-
den. 
Andere scholen nodigen nu de medewer-
kers van AGAPE ook uit om het program-
ma uit te voeren. Privé scholen betalen 
daar ook voor. 
Radioberichten hebben veel reacties op-
geleverd. Meer scholen en mensen tonen 
belangstelling voor AGAPE projecten. 
Meisjes schrijven opstellen over wat ze ge-
leerd hebben van het project. 
De trainingen die plaatsvonden gingen 
over hygiëne, veranderingen in het li-
chaam, hoe menstruatie zich aankondigt, 
wat het is en het ontdoen van mythes daar 
om heen. De gevaren van onbeschermde 
sex op vroege leeftijd en vroegtijdige 
zwangerschappen. Het maken van 
maandverband, hoe dit te wassen en te 
drogen. Het belang van het afmaken van 
een opleiding en de gevolgen van school-
uitval en vroege zwangerschappen wat 
vaak leidt tot armoede. 
 
Uitbreiding tienerproject 
Omdat de effecten van het tienerproject 
erg positief zijn wil AGAPE het tienerpro-
ject uitbreiden naar minimaal 3 nieuwe 
scholen. Het gaat dan om scholen die ver-
af in de bergen liggen. Om het project 
duurzaam te laten zijn is er gepraat met 
schoolhoofden en ook met districtleiders 
om geld uit onderwijsfondsen te reserve-
ren voor de voorlichting en het maandver-
band project. 
Kwataniza maakt deze uitbreiding naar 10 
scholen in totaal mogelijk met een bijdrage 
van € 1000,-- 
 
Batterij voor KSSP studenten 
De aanvraag komt van Kibale Students 
Support Program en zij vragen een bijdra-
ge voor een nieuwe accu voor het solar-
systeem wat eerder door Kwataniza is ge-
steund. De accu werkt alleen op verlichting 
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en niet meer op de computers. De accu is 
dus aan vervanging toe. Kwataniza maakt 
dit mogelijk met een bedrag van € 390,-- 
 
Koogere installatie 
Het gaat om het aanschaffen van een ge-
luidsinstallatie voor de Koogere Cultural 
Troupe om beter te kunnen presenteren bij 
grotere bijeenkomsten. Deze groep heeft 
als doel om de levens van jongeren te 
verbeteren door voorlichting en discussie 
over actuele thema’s. Dit doen ze door 
middel van theater, dans en muziek maar 
ook door het gebruiken en in stand houden 
van traditionele methoden van communi-
catie en entertainment. Het geeft jongeren 
de mogelijkheid om hun communicatieve 
vaardigheden te ontwikkelen, ze leren be-
ter besluiten te nemen en problemen aan 
te pakken. Dat maakt dat ze goed kunnen 
functioneren in hun eigen gemeenschap. 
De groep bestaat sinds 2008 en is gestart 
met 15 jongeren. De groep heeft met wei-
nig middelen verschillende projecten op-
gezet. De gelden worden vergaard door 
optredens van de Troupe bij bruiloften en 
partijen.. Het is erg duur om grote optre-
dens te doen omdat er dan een installatie 
gehuurd moet worden waarbij ook de ver-
voerskosten het nog extra duur maken. 
Daarom is het idee ontstaan om zelf een 
installatie aan te schaffen. Daarmee kan 
de groep meer geld overhouden voor an-
ders zaken. 
 

 
 
Koogere Cultural Troupe is één van de 
eerste groepen die heeft bijgedragen aan 
het verbeteren van de levensomstandig-
heden van jongeren in Kabarole district. 
De groep bestaat nu uit 30 jongeren terwijl 
er nog 20 in training zijn. De aanschaf van 
een geluidsinstallatie zal daarom goed zijn 

voor de Troupe. De groep is ook van plan 
om belangstellenden en toeristen voorstel-
lingen te geven in de Garden, een bekend 
en groot restaurant. 
Kwataniza wil de groep steunen met een 
bedrag van € 1000,-- voor de aanschaf 
van een geluidsinstallatie. 
 
Verslag training ondernemerschap 
AGAPE heeft met ondersteuning van Kwa-
taniza een training gegeven om de eco-
nomische zelfstandigheid van jonge vrou-
wen in Casseer te bevorderen. De onder-
werpen die behandeld werden: wat is on-
dernemerschap, het vinden van klanten en 
het verzorgen van de relatie met klanten, 
verkoop, promotie, marketing en het bij-
houden van de boekhouding. 
Er waren 14 deelnemers tussen de 18 en 
23 jaar die al een klein bedrijfje hebben of 
die lessen volgden voor naaister of kap-
ster. 
Alle meiden hebben de training goed en in 
z’n geheel bijgewoond en hebben actief 
deelgenomen aan de training, oefeningen 
en discussies. Alle meiden werden uitge-
rust met basis informatie over hoe een be-
drijf te runnen. Ze zijn al begonnen met het 
bijhouden  van de dagelijkse verkoop van 
gemaakte kledingstukken. 
Twee dagen is te kort om alle onderwer-
pen te behandelen, daardoor zijn sommige 
onderwerpen wat oppervlakkig aan de or-
de gekomen. Er is ook nog geen trainings-
handleiding bij de organisatie wat handig 
zou zijn voor het bijstaan van de meiden 
en aan het einde van de training aan hen 
uit te reiken. 
De meiden hebben wel veel geleerd. Als je 
succesvol wilt zijn moet je over onderne-
merskwaliteiten beschikken. Het hoge 
aantal werklozen in de regio is te wijten 
aan gebrek van basiskennis over het op-
zetten van een onderneming. Je hebt geen 
miljoenen nodig om een bedrijfje op te zet-
ten. Je moet goed zijn in klantcontacten. 
Daarnaast is het belangrijk om creatief te 
zijn, goed te onderzoeken wie je doelgroep 
is en om aan marketing te doen. Het bij-
houden van de boeken is van vitaal be-
lang. 
De training was succesvol en de deelne-
mers hebben basiskennis opgedaan. Zij 
zullen deze kennis en vaardigheden door-
geven aan anderen. 


