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Uitgave van Kwataniza nieuws: 
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gegeven dankzij de leden van Kwa-
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www.kwataniza.nl  
 
Kwataniza wordt in Oeganda verte-
genwoordigd door Ineke Jongerius 
en Maurice Barnes. 
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Training voor jonge onderneemsters 
In Oeganda is het hard nodig om jonge vrouwen te trai-
nen in ondernemersvaardigheden voor kleine startende 
ondernemingen. Veel meiden verlaten de school vroegtij-
dig. Dit komt doordat ze uitgehuwelijkt worden of dat ze 
vroegtijdig zwanger worden. Met als gevolg dat zij in een 
problematische sociale en economische situatie terecht 
komen. Een eigen inkomen verwerven is dan ook heel 
belangrijk. Jonge mannen die hen zwanger maken of met 
hen trouwen zijn zelf ook arme gozers die geen bron van 
inkomsten hebben. Het risico is dat meiden in een vicieu-
ze cirkel van armoede en ellende terecht komen omdat 
ze zichzelf niet kunnen onderhouden. 
Eerdere ondernemerstrainingen vormen de basis voor 
deze training door AGAPE. Zo is het noodzakelijk dat je 
basisvaardigheden ondernemerschap hebt voordat je 
kunt starten met een bedrijf. Voor het starten van een be-
drijf heb je geen miljoenen nodig maar kennis en vaardig-
heden in ondernemersmanagement. Het ontbreken daar-
van draagt nu in grote mate bij aan het gebrek aan eco-
nomische perspectieven van jonge vrouwen. 
AGAPE start nu een training voor 10 meiden die al een 
beroepsopleiding bij AGAPE gedaan hebben. Zij zijn in 
staat om op termijn een eigen bedrijf op te starten.  
Kwataniza maakt dit mogelijk met een bedrag van € 390,- 
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Ledendag Kwataniza  
Op 5 maart, met zoals gebruikelijk mooi 
lenteweer, vond de jaarlijkse ledendag 
plaats. Het bestuur heeft verantwoording 
afgelegd aan de leden over de activiteiten, 
projecten en financiën. We hebben ge-
sproken over de plannen voor dit jaar en 
er is een nieuwe folder gepresenteerd. Na 
de pauze waren er verschillende presenta-
ties over Oeganda. Vijf van de aanwezige 
leden waren onlangs in Oeganda en be-
zochten daar verschillende projecten. Zij 
deelden hun ervaringen met de andere 
mensen. De verslagen van de projectbe-
zoeken zijn te vinden op de website: 
www.kwataniza,nl  
Op deze dag zijn ook interviews gemaakt 
voor een promotiefilm over Kwataniza. We 
kijken uit naar het resultaat hiervan en dit 
zal op de website en op facebook ge-
plaatst worden. 
 

Oegandaweek 
In de week van 11 tot en met 15 april heeft 
Kwataniza zich gepresenteerd in de we-
reldwinkel van Eindhoven. De ruimte was 
omgetoverd in Afrikaanse sfeer en projec-
ten van Kwataniza werden gepresenteerd 
aan de hand van leuke voorbeelden, fo-
to’s, voorwerpen en informatie. De film 
Klein beginnen werd vertoond. Iedere dag 
een activiteit zoals nagels lakken voor Oe-
ganda, inleidingen en diapresentaties over 
actuele onderwerpen. Mensen konden ook 
meedoen aan workshops. We verkochten 
ook artikelen waarvan de opbrengst naar 
Kwataniza projecten gaat. Kortom een 
spetterende week om nog eens over te 
doen! 
 

 
 

Kwataniza presenteert zich! 
Kwataniza is steeds actiever met de pro-
motie van onze vereniging. Zo is momen-
teel in de bibliotheek te Asten samen met 
een presentatie en informatie over Kwata-
niza de expositie van Global Goals te zien. 
In de wereldwinkel van Deurne heeft Kwa-
taniza de etalage een maand lang voor 
een presentatie mogen gebruiken. Dit trok 
veel aandacht van voorbijgangers die uit-
genodigd werden om ook binnen een kijkje 
te nemen. 
Tijdens een eetavond van de wereldwinkel 
Deurne kregen we de kans om te vertellen 
wat Kwataniza is en doet. Welke projecten 
we steunen en hoe we werken. Op deze 
avond waren zo’n 65 mensen aanwezig. 
Zo heeft men zowel vragen kunnen stellen 
als Kwataniza beter kunnen leren kennen. 
Tijdens de bloemenmarkt van het tijdschrift 
Groei en Bloei heeft Kwataniza met een 
stand op de markt gestaan. Bezoekers van 
de bloemenmarkt kregen hier informatie 
en hebben kennis kunnen maken met 
Kwataniza.  
Verder waren we aanwezig op de Textiel 
Bazaar in Waalre waar kaarten voor Kwa-
taniza werden verkocht. 
 

 

Volg Kwataniza op facebook 
en kijk ook eens op: 
www.kwataniza.nl 

 

 
Uitbreiding bestuursleden ge-
vraagd 
Het bestuur telt nu vier leden en zou graag 
een nieuw lid willen verwelkomen! Het kost 
niet echt veel tijd: eens in de twee maan-
den vergaderen en meedenken / oordelen 
over de aanvragen voor projecten. Je leert 
daarbij veel over wat er zoals in Oeganda 
aan de hand is. We willen meer aan pro-
motie gaan doen maar komen daar nu 
weinig aan toe. Wij vinden het vooral be-
langrijk dat het bestuurswerk leuk is en dat 
iedereen betrokken is bij Kwataniza en de 
projecten. Wil je meer weten, neem dat 
even contact op via: Kwataniza@planet.nl.  
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Nieuwe projecten 
 
Onderhoud aan de Canon Apolloschool 
De Canon Apolloschool is een lagere 
school die gehandicapte kinderen opvangt. 
De school krijgt hiervoor geen extra finan-
ciering van de overheid. De ouders moe-
ten al veel betalen voor de school aan 
boeken en verblijfskosten. Daardoor blijft 
er geen geld over voor onderhoud van de 
school. Daarom steunt Kwataniza de 
school met een bedrag van € 310,--  
voor onderhoud.  
 

 
 
Het gaat dan om het lassen van een deur 
bij de watervoorziening, gebroken deuren 
bij de meisjestoiletten, reparatie van de 
schommels, opknappen van de wasvoor-
ziening en het vervangen van gebroken 
ruiten in de klaslokalen. 
 
Studiereis voor vrouwen van Two sides 
of the same coin 
De organisatie Two sides of the same coin 
geeft trainingen voor startende onder-
neemsters en heeft nu 95 vrouwen ge-
traind. Van deze vrouwen hebben er 43 
een eigen bedrijf gestart wat nog steeds 
bestaat. Heel positief dus, zeker in een 
ontwikkelingsland waar vrouwen achterge-
steld zijn. De organisatie streeft ernaar om 
vrouwen economisch zelfstandig  te laten 
zijn. Dit is mede te bereiken door vrouwen 
die een bedrijf runnen te ondersteunen. 
Met dit doel voor ogen organiseert Two si-
des of the same coin voor deze vrouwen,  
een studiereis naar Kampala. Daar maken 
de vrouwen kennis met UWEAL (Uganda 
Women Entrepreneur Association). Ze be-
zoeken succesvolle zakenvrouwen om te 
zien hoe zij hun zaken aanpakken. En ze 
gaan naar het nationaal museum om meer 

achtergrond informatie te krijgen over hun 
cultuur en geschiedenis. Door creatieve 
ideeën op te doen bij een Art Galery kun je 
leren hoe je kunt omgaan met stress als 
zakenvrouw in een cultuur die economi-
sche onafhankelijkheid van vrouwen niet 
waardeert. 
Kwataniza maakt deze studiereis mogelijk 
door hen te steunen in de kosten van het 
huren van een bus voor € 405,--. De ande-
re kosten betalen de vrouwen zelf. 
 
Creatieve workshop 
Dit is een ondersteuning voor vrouwen die 
eerder de opleiding opzetten eigen bedrijf 
hebben gevolgd. Een van de gebieden 
waar in het zakenleven gebrek aan is, is 
de creativiteit en originaliteit. Alle winkels 
lijken op elkaar en het is een hele kunst 
om als bedrijf een eigen, sprankelende uit-
straling te hebben. 
Kunst creëert een verbindende ervaring 
die samenwerking faciliteert en het moge-
lijk maakt tot de kern door te dringen. Te-
kenen en schilderen laat zien hoe verschil-
lend we dingen zien en helpt ons waarde-
ren dat vele gezichtspunten bijdragen aan 
een geheel. Door verbeeldingen komt het 
onderbewuste tot de oppervlakte en maakt 
helder weten zichtbaar. 
 

 
 
De vrouwen werden geïnspireerd door Al-
bert (een plaatselijke kunstenaar) en de 
resultaten waren interessant. De vrouwen 
hadden besloten iets te schilderen over 
hun bedrijf of hun leven. De voorzitter 
heeft vorig jaar haar baby verloren tijdens 
de bevalling. Haar schilderwerk stelde een 
Oegandese familie voor waarvan de moe-
der zwanger is met nog vier van haar kin-
deren. Twee vrouwen hebben hun schilde-
rijen verkocht. Grace had een schilderij 
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over het boerenleven. Mary Carmen had 
een werk over het leven van een Afrikaan-
se vrouw. 
De vrouwen vertelden dat het meest 
waardevolle van de workshop was dat het 
schilderen hen heel erg naar het NU trok, 
waardoor ze al hun zorgen even konden 
vergeten. Kwataniza heeft deze workshop 
mogelijk gemaakt met een ondersteuning 
van € 200,-- 
 

 
 
Aanleg electriciteit op school 
Thomas, hoofd van de Canon Apollo-
school komt met de vraag voor ondersteu-
ning voor aanleg van electriciteit op zijn 
school. De school kan in aanmerking ko-
men voor computers als ze aangesloten 
zijn op electriciteit. Natuurlijk wil hij zo’n 
kans niet voorbij laten gaan. Thomas heeft 
al twee offertes aangevraagd om een idee 
van de kosten te hebben. Tijdens ons be-
zoek in Oeganda zijn we gaan kijken naar 
de situatie en hebben we de twee offertes 
besproken.  De uitkomst was dat er nog 
een extra paal geplaatst moet worden zo-
dat er geen gevaren kunnen ontstaan voor 
de kinderen op de speelplaats. Thomas 
heeft de goedkoopste aannemer een 
nieuwe offerte laten maken waarin die ex-
tra paal opgenomen is. 
De ouders hebben een deel van het geld 
zelf ingezameld maar dat bedrag is niet 
toereikend. Kwataniza steunt dit project 
met een bedrag van € 1200,-- om de aan-
leg van electriciteit mogelijk te maken. 
 
Training duurzame landbouw en fami-
lieplanning 
AMA is een organisatie die 31 groepen in 
de regio ondersteunt. Afgelopen jaar heb-
ben vier groepen een training in duurzame 
landbouwtechnieken en familieplanning 

gehad. Door het succes van deze trainin-
gen is er een aanvraag van vier nieuwe 
groepen gekomen. 
In het gebied van deze groepen komt HIV 
voor, ongeveer 18 – 22% van de volwas-
senen is positief. Dit geldt notabene ook 
voor 24 % van de zwangere vrouwen. Het 
gebied in Bundibugyo district grenst aan 
Congo. Mensen wonen geïsoleerd en 
hebben geen toegang tot informatie. De 
bevolkingstoename is een van de hoogste 
ter wereld. Dit wordt onder andere veroor-
zaakt door onkunde over familieplanning. 
Er zijn weinig mogelijkheden om geld te 
verdienen. Veel mannen zijn mede daar-
door alcoholist en de vrouwen moeten het 
dan maar in hun eentje zien te rooien met 
hun kinderen. Ze hebben moeite om eten 
te vinden. 
Drie van de vijf dagen training worden be-
steed aan duurzame landbouw. De vrou-
wengroepen leren om een eigen moestuin 
aan te leggen,  groenten te verbouwen, en 
hoe de oogst te vergroten. Wanneer de 
oogst meer is dan wat ze zelf voor con-
sumptie nodig hebben kan men dat verko-
pen op de markt. Dat geeft extra inkomen 
voor de gezinnen. 
De groepen krijgen zaai en pootgoed tij-
dens de training om te kunnen starten. 
In deze training worden twee dagen be-
steed aan familieplanning. Hiervoor wordt 
samengewerkt met een professionele or-
ganisatie die daar ervaring in heeft. Deze 
organisatie helpt de vrouwengroepen om 
met andere gezondheidsdiensten in con-
tact te komen zodat ze meer toegang krij-
gen tot informatie  inzake gezondheids-
zorg en familieplanning. Vrouwen krijgen 
meer inzicht in en kennis van het belang 
van familieplanning voor verdere ontwikke-
ling in hun gebied. Kwataniza maakt trai-
ning voor vier groepen mogelijk met een 
bedrag van € 1800,- 
 

 


