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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  35: december 2016. 
Inhoudsopgave: 
1 Girlsday in Oeganda. 
2 Kwataniza is ANBI erkend. Ex-

tra donatie. Reis naar Oegan-
da. Activiteiten van Kwataniza. 
Werelddoelen. Word vriend van 
Kwatanzia 

3 Familieplanning voor Abetarai-
ne vrouwengroep. Voorlichting 
KSSP studenten. Training 
duurzame landbouw en familie-
planning voor 4 groepen. 

4 Faciliteiten voor Kamwenge 
Development Centre. Girlsday 
in Oeganda (vervolg pag. 1. 
 

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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Girlsday in Oeganda 
De United Nations heeft 11 oktober uitgeroepen als inter-
nationale dag van de meisjes. Het gaat deze dag om uit-
dagingen waar meisjes mee te maken hebben zoals 
vroegtijdige zwangerschappen en huwelijken op jonge 
leeftijd, die verdere ontwikkeling van meiden in de weg 
staan. Daarom roept Agape iedereen op om zich in te 
zetten voor verbetering van de situatie van jonge vrou-
wen. Zij organiseren ieder jaar een girlsday. Ook voor dit 
jaar waren er veel activiteiten gepland. Het thema van dit 
jaar is Empowering. Dit jaar kregen 32 meiden hun vak-
diploma. Alle onderwijsinstellingen zijn uitgenodigd en 
presenteren zichzelf . Er zijn veel activiteiten rondom be-
strijding van HIV/AIDA, meiden vertellen hun verhaal, er-
varingen worden uitgewisseld en er zijn optredens van 
bands. Meiden kunnen zich laten testen op baarmoeder-
halskanker en op aids Ook zijn er veel activiteiten om het 
publiek bewust te maken van de problemen waar meiden 
mee te maken hebben en hoe deze aan te pakken. Ver-
schillende speeches en presentaties. Een van de spre-
kers was Ineke Jongerius namens Kwataniza. Deze dag 
is groots aangepakt met veel publiciteit. Daardoor zijn er 
ook veel mensen bereikt en gekomen. 
Lees meer over girlsday op pag. 4. 
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Kwataniza is ANBI erkend 
Om projecten in Oeganda te kunnen steu-
nen zijn onze leden en donateurs van cru-
ciaal belang. Zonder uw hulp zou dat niet 
gaan. Daarom zijn we blij met alle bijdra-
gen. Speciale dank voor mensen die een 
extra donatie overmaken voor de projecten 
in Oeganda. Zoals u weet gaat alles direct 
naar projecten en gebeuren alle werk-
zaamheden op vrijwillige basis zonder 
vergoedingen. U kunt de bank ook machti-
gen om de bijdrage maandelijks of jaarlijks 
automatisch over te maken. Kwataniza is 
een ANBI, dat wil zeggen dat alle bijdra-
gen voor Kwataniza aftrekbaar zijn voor de 
belasting. Bijdragen kunnen overgemaakt 
worden op banknummer 
NL31ABNA0553556983 in Amsterdam. 
Ten name van Kwataniza. NB lidmaat-
schap is 10 euro per jaar. 
 

Extra donatie 
Een van onze leden heeft op een familie-
feest geld ingezameld voor projecten van 
Kwataniza. De familie is heel gul geweest 
en deze actie heeft een bedrag van € 
650,-- opgeleverd. Namens de mensen in 
Oeganda willen we deze familie hartelijk 
bedanken voor deze attentie. 
 

Reis naar Oeganda  
Twee bestuursleden zullen in januari 
2017(op eigen kosten)  naar Oeganda 
gaan. Zij zullen daar een aantal projecten 
van Kwataniza gaan bezoeken. Tevens 
zullen zij met onze mensen, Ineke en Mau-
rice, in Oeganda de voortgang van de pro-
jecten bespreken. Op de ledendag in 
maart 2017 zullen zij een uitgebreid ver-
slag geven van bevindingen in Oeganda 
en de projectbezoeken. 
 

Activiteiten van Kwataniza 
Kwataniza heeft met een kraam op de 
kunstmarkt en op de groenmarkt in Deurne 
gestaan. In beide gevallen hebben we 
Kwataniza kunnen presenteren aan het 
publiek. Deze acties hebben € 277,-- op-
geleverd voor Kwataniza. 
In Oeganda organiseert Ineke een Christ-
mas craft fair. De opbrengst van deze fair 
gaat ook naar projecten van Kwataniza. 
 

Werelddoelen 
Als vervolg op de millenniumdoelen heeft 
de Verenigde Naties jaar 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen geformuleerd. De 
doelen gaan over kwesties die in arme 
maar ook in rijke landen spelen zoals: on-
gelijkheid, klimaatverandering, goede ge-
zondheidszorg, wereldvrede, behoud van 
ecosystemen en immigratie. Er wordt dan 
ook verwacht dat alle landen gaan mee-
werken aan het realiseren van deze doe-
len. Daarom worden ze ook wel WE-
RELDDOELEN genoemd. Iedereen kan 
een bijdrage leveren. Niet alleen de over-
heid maar ook het bedrijfsleven en de bur-
gers. Kwataniza zal het komende jaar re-
gelmatig aandacht besteden aan de we-
relddoelen op facebook en bij alle activitei-
ten die er gaan plaatsvinden. 
De werelddoelen zijn ook omgezet in 18 
doeken van ieder 40-50 cm. Deze doeken 
kunnen geleend worden bij activiteiten 
rondom duurzaamheid en/of werelddoelen. 
Momenteel zijn de doeken te zien in de 
wereldwinkel van Eindhoven. 
 

      
 

Word vriend van Kwataniza!  
Naast lidmaatschap biedt Kwataniza nu 
ook de mogelijkheid om vriend te worden 
van Kwataniza. Voor € 10,-- per jaar wordt 
je vriend. Vrienden ontvangen dan het 
flitsbericht en de digitale nieuwsbrief een 
jaar lang. Hiermee steunen vrienden de 
basisgroepen en projecten in Oeganda. 
Kent u mensen die lid worden van Kwata-
niza een te grote stap vinden? Vraag hen 
dan om vriend te worden. Dat kan door 10 
euro over te maken op banknummer  
NL31ABNA 55 35 56 983 in Amsterdam 
onder vermelding ‘van vriend van Kwatan-
za’  en het e-mailadres. Of stuur een mail-
tje naar Kwataniza@planet.nl 
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Nieuwe projecten 
 
Familieplanning voor Abetaraine  
vrouwengroep 
Het gaat om een traningsdag voor een 
vrouwengroep over familieplanning, ge-
boortebeperking en alles wat daarbij komt 
kijken. Net als voor andere vrouwen in 
Oeganda, ligt hier voor de vrouwengroep 
een grote uitdaging. Het gaat erom dat zij 
weten welke mogelijkheden er zijn om het 
aantal kinderen te beperken en ook om er 
voor te kunnen zorgen dat de kinderen die 
ze krijgen gezond zijn en blijven en een 
mogelijkheid hebben op een goede toe-
komst. De discussie begon met wat fami-
lieplanning is. Het gaat erom te bepalen 
wanneer je kinderen wilt hebben en hoe-
veel. Ook de ruimte tussen verschillende 
kinderen is belangrijk. Het gaat om een 
keuze tussen man en vrouw en iets wat je 
moet plannen. Als je veel kinderen hebt 
wordt het moeilijk om ze allemaal te eten 
te geven, naar school te laten gaan en er 
is ook te weinig land beschikbaar om te 
verdelen en er groenten op te verbouwen. 
Het kan veel stress opleveren als je niet 
op een goede manier voor je kinderen kunt 
zorgen. Verder kan het de moeder uitput-
ten als ze teveel kinderen vlak achter el-
kaar krijgt. Het werd een levendige discus-
sie waarbij allerlei voorbehoedsmiddelen 
de revue passeerden. Er werden verschil-
lende methodes besproken: korte termijn, 
condooms, femidoms en de pil. Sterilisatie 
wordt nog niet veel toegepast bij vrouwen. 
Vrouwen kunnen voor een vervolg of ad-
vies naar het Marie Stopes gebouw in Fort 
Portal gaan. Daar kunnen vrouwen zich 
ook laten testen op baarmoederhalskan-
ker. Kwataniza heeft de bijeenkomst ge-
steund met een bedrag van € 50,-- 
 

 
 

Voorlichting voor KSSP studenten 
Studenten krijgen voorlichting over voor-
behoedsmiddelen en hoe ongewenst 
zwangerschap te voorkomen. Twee men-
sen van het Ruteete Health Centre zullen 
de voorlichting geven. Ook mensen van 
Marie Stopes zullen aanwezig zijn omdat 
zij veel ervaring hebben met het geven 
van seksuele voorlichting en alles kunnen 
vertellen over gebruik van voorbehoeds-
middelen en het voorkomen van onge-
wenste zwangerschappen, over HIV en 
andere sexueel overdraagbare ziekten. De 
studenten kunnen na afloop een afspraak 
maken met het Marie Stopes center voor 
persoonlijk advies en het verkrijgen van 
voorbehoedsmiddelen zoals de pil, spiraal-
tje of injecties. Het begint traditie te wor-
den om ieder jaar zo’n bijeenkomst te or-
ganiseren voor nieuwe studenten. Kwata-
niza maakt dit mogelijk met een bijdrage 
van € 140,-- 
 

 
 
Training duurzame landbouw en fami-
lieplanning voor 4 groepen. 
Door het succes van de vorige groepen is 
er een aanvraag gekomen van vier nieuwe 
groepen voor een training in duurzame 
landbouw gecombineerd met familieplan-
ning. Deze groepen wonen in een afgele-
gen gebied dicht bij de grens met Congo. 
Mensen wonen geïsoleerd en hebben 
geen toegang tot informatie. De bevol-
kingstoename is een van de hoogste ter 
wereld onder andere door onkunde en 
onwetendheid over familieplanning. 
Deze groepen ontvangen voor het eerst 
ondersteuning van Kwataniza. De training 
wordt verzorgd door AMA die de vrouwen 
informatie en vaardigheden bij brengen 
over familieplanning, spaar en leenpro-
gramma, verbouwen van groenten en het 
uitwisselen van een zadenschema. AMA 
wil de groepen en de district gezond-
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heidswerkers mobiliseren om meer toe-
gang te krijgen tot familieplanning en an-
dere gezondheidsdiensten. Het betrekken 
van de overheid gezondheidswerker 
maakt deze verbinding gemakkelijker. 
Vrouwen krijgen door deze informatie 
meer inzicht in het belang van familieplan-
ning en voor verdere ontwikkeling in hun 
gebied. 
Kwataniza maakt deze trainingen mogelijk 
met een bedrag van € 1805,-- 
 
Faciliteiten voor Kamwenge  
Development Centre 
Het gaat hier om een district waar veel 
problemen zijn met voedselzekerheid, 
misbruik van mensenrechten, gezondheid, 
hygiëne, sanitatie en afbraak van het mili-
eu. De afgelopen jaren is er veel bereikt 
door vrijwillige community process facilita-
tors met het opzetten van jongeren en 
vrouwengroepen, opzetten van spaar en 
kredietgroepen. Er is gewerkt aan trainin-
gen voor boeren in duurzame landbouw-
methodes en er is een maismolen aange-
schaft. 
Na tien jaar werken is het Kamwenge de-
velopment Centre gaan nadenken over 
een nieuwe manier om duurzame ontwik-
keling tot stand te brengen. Tot nu toe was 
de aanpak vooral gericht op problemen en 
negatieve ontwikkelingen. Dat gaf mensen 
ook een negatieve kijk op het leven. Ont-
wikkeling werd op een lijn gesteld met 
meer geld en meer materiële goederen. 
Dat maakt mensen onrustig en gestrest. 
Door hierover na te denken zijn ze geko-
men tot een nieuwe aanpak die heet “fun 
village”. Hier is al mee gewerkt. Er zijn drie 
succesvolle evenementen georganiseerd 
bij mensen thuis. Dus kleinschalig. De lo-
cale leiders nemen het op zich om de 
mensen te organiseren voor een bijeen-
komst. Degene bij wie de bijeenkomst 
wordt georganiseerd is verantwoordelijk 
voor het evenement. Alle omwonenden 
worden uitgenodigd en er wordt niemand 
uitgesloten. Ze bepalen zelf waar de bij-
eenkomst over gaat bijv. hygiëne, sanita-
tie, gezondheid etc. Het is een sociaal ge-
beuren waarbij mensen bij elkaar komen 
als bij een feestje. Naast informatie en dis-
cussie wordt er gedanst, kinderen spelen 
toneel en er wordt muziek gedraaid. Nu wil 
KDC deze bijeenkomsten uitbreiden en 

groter aanpakken. Daarvoor hebben ze 
wat materieel nodig zoals een luidspreker, 
microfoons, filmprojector en dekzeilen om 
tenten te maken. Kwataniza wil KDC steu-
nen om dit mogelijk te maken met een be-
drag van € 1650,-- 
 

 
 
Girlsday in Oeganda 
Wat is de situatie van meisjes in Oegan-
da? 
Op de lagere school zijn 42% meisjes 
waarvan maar 30% naar het middelbaar 
onderwijs gaat. Het grote aantal schoolver-
laters heeft te maken met vroege zwan-
gerschappen en huwelijken op jonge leef-
tijd tot gevolg. Het geboortecijfer in Oe-
ganda is erg hoog, gemiddeld 6,7 per 
vrouw. Slechts 18% van de gehuwde 
vrouwen gebruikt voorbehoedsmiddelen. 
28% van de vrouwen die bevallingsklinie-
ken bezoeken zijn onder de 18 jaar. 
Seksueel geweld tegen vrouwen ligt op 
68% terwijl dat voor mannen 20% is. 
 Dat geweld heeft een negatief effect op 
de ontwikkeling van kinderen. 
Agape heeft veel onderzoek gedaan naar 
de situatie van meiden en wat er moet ge-
beuren om die situatie te verbeteren. Aga-
pe heeft als motto: No skills, no power”. 
Daarom legt Agape de nadruk op het aan-
leren van een vak voor meisjes die van 
school af zijn in naaien, kappen, breien en 
het verven van stof. Ze willen ook techni-
sche cursussen gaan opstarten in timme-
ren en mechanica. 
Agape 2896 meisjes getraind in het ge-
bruik en maken van maandverband. (van 
belang om naar school te kunnen). Op 50 
lagere scholen wordt het onderwerp men-
struatie besproken en ook hoe ermee om 
te gaan (voorlichting, voorzieningen als 
wasruimte etc.) 32 meisjes hebben een 
beroep geleerd en kregen op girlsday hun 
diploma. Kwataniza heeft girlsday ge-
steund met € 335,-- . 


