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genwoordigd door Ineke Jongerius 
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Buitenschoolse opvang kinderen 
Een van onze samenwerkingspartners in Oeganda is de 
Canon Apolloschool. Het is een lagere school die een 
speciale afdeling voor gehandicapte kinderen heeft. Dit is 
heel bijzonder want gehandicapte kinderen gaan vaak 
niet naar school. In Oeganda wordt het krijgen van een 
gehandicapt kind gezien als een straf van God. Daardoor 
worden deze kinderen thuis gehouden, en als het ware 
weggestopt omdat de ouders zich ervoor schamen. 
De Canon Apolloschool wil dit taboe doorbreken en is 
een speciale afdeling voor gehandicapten gestart. De 
kinderen doen deels mee in de gewone klassen met an-
dere kinderen en deels krijgen ze aparte lessen als naar 
gelang hun handicap. Er zijn dove en blinde kinderen bij 
maar ook kinderen die slecht lopen of in een rolstoel zit-
ten. Kinderen met zware geestelijke en/of lichamelijke 
beperking, autisme, spraakproblemen of andere handi-
caps hebben. Deze kinderen zijn niet in staat om iedere 
dag een uur heen en weer te lopen van school naar huis. 
Daarom heeft de school een aparte unit gebouwd waar 
gehandicapte kinderen kunnen verblijven en gaan ze al-
leen in de vakanties naar huis. De unit biedt momenteel 
onderdak aan 23 gehandicapte kinderen. Ze worden daar 
verzorgd, er wordt voor hen gekookt en er is bewaking.  

(vervolg op pag. 3)    
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Ledendag Kwataniza  
Op 11 maart 2018 zal onze jaarlijkse leden 
dag weer plaatsvinden. Zet deze datum 
alvast in uw agenda. Meer informatie en 
het programma volgt nog. 
 

Kwataniza presenteert zich! 
Etalage 
Kwataniza is steeds actiever met de pro-
motie van onze vereniging. Zo heeft Kwa-
taniza in Deurne een etalage van een 
leegstaande winkel mogen inrichten. Een 
mooie kans voor Kwataniza om naar bui-
ten treden en de aandacht op Kwataniza 
te vestigen. 
Jumbo actie 
In de maand oktober heeft er in een Jum-
bo winkel een bus gestaan waar klanten 
hun statiegeld bonnen in konden doen 
voor Kwataniza. Dit heeft een bedrag van 
€ 23,20 opgeleverd voor Kwataniza. 
 

 
 

Giften. 
De vlooienmarkt heeft Kwataniza € 1000,- 
geschonken voor activiteiten van de Ca-
non Apolloschool. De diaconie heeft een 
collecte gehouden voor het Agape tiener-
project en daarvoor € 52,05 opgehaald.  
Het mineralogisch museum in Grou heeft 
kaarten voor Kwataniza verkocht. Dat 
heeft een bedrag van € 156,- opgebracht. 
Daarnaast zijn er leden die extra donaties 
overmaken. Alle gulle gevers hartelijk 
dank. Zonder uw hulp zou het niet mogelijk 
zijn om alle projectaanvragen te kunnen 
honoreren.  
 

Expositie global goals 
Van half september tot half oktober heeft 
Kwataniza meegedaan aan een expositie 
van organisaties die werken aan de global 

goals. Kwataniza heeft hiervoor een nieu-
we poster gemaakt en informatie van pro-
jecten laten zien. Ook de doeken van glo-
bal goals (werelddoelen) waren daar te 
zien. 
 

Lezing over Oeganda 
Kwataniza heeft voor medewerkers van 
Wereldwinkel Veghel een lezing gehou-
den. Het ging om informatie over Oeganda 
en Kwataniza in het bijzonder. Met foto’s 
en leuke verhalen hebben mensen kennis 
gemaakt met het werk van Kwataniza in 
Oeganda tot grote vreugde van de aanwe-
zigen. Hebt u ook een groep die wat meer 
wil weten over Kwataniza? Aarzel niet, we 
komen graag over Oeganda en ons werk 
vertellen. Neem hiervoor contact op via 
Kwataniza@planet.nl    
 

Global goals of werelddoelen 
In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 
duurzame ontwikkelingsdoelen geformu-
leerd. De doelen gaan over kwesties die in 
arme maar ook rijke landen spelen zoals: 
ongelijkheid, klimaatverandering, gezond-
heidszorg, wereldvrede, behoud van eco-
systemen en immigratie. Deze duurzame 
ontwikkelingsdoelen worden kort global 
goals of werelddoelen genoemd. Het is de 
bedoeling dat alle landen meewerken aan 
realisatie van deze doelen. Iedereen kan 
op eigen wijze een bijdrage leveren. Niet 
alleen de overheid maar ook het bedrijfs-
leven en de burgers. Kwataniza zal ko-
mende jaren veel aandacht besteden aan 
de werelddoelen op facebook en bij de ac-
tiviteiten die we ontplooien. In de plannen 
voor 2018 zullen we extra investeren in 
global goal 6: schoon drinkwater en sanita-
tie. 
De werelddoelen zijn omgezet in 18 doe-
ken van ieder 40-50 cm. Deze doeken 
worden uitgeleend voor activiteiten 
rondom duurzaamheid en/of werelddoelen. 
Hebt u een activiteit waarbij de doeken 
gebruikt kunnen worden? Laat het weten 
via Kwataniza@planet.nl 
 

Kwataniza is een ANBI daar 
Door zijn giften en donaties 
aftrekbaar van de belasting. 
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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 zoal 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.  

 
Nieuwe projecten 
Buitenschoolse activiteiten voor kinde-
ren van de Canon Apolloschool 
Vervolg pag. 1 
De school heeft regelmatig moeite om de 
salarissen van dit extra personeel te beta-
len. Dit kost de school veel extra geld wat 
niet vergoed wordt door de overheid. De 
ouders zijn meestal niet in staat om deze 
extra kosten voor hun rekening te nemen. 
Het hoofd van school kwam met een bud-
get wat hij aan kosten voor speciale aan-
dacht aan gehandicapte kinderen tekort 
komt. De ouders van deze kinderen kun-
nen zelf amper rondkomen, zijn arm en 
brengen toch een eigen bijdrage naar de 
school. Het is belangrijk dat deze kinderen 
opgevangen worden in de unit (boarding 
house) omdat ze vaak van ver komen. Met 
het geld kan het budget voor goede ver-
zorging, voeding en opvang aangevuld 
worden en kunnen extra buitenschoolse 
activiteiten georganiseerd worden. Voor dit 
jaar is er € 615,-- nodig. Met de gift en een 
donateur hebben we dat voor dit jaar kun-
nen realiseren. We zullen zien hoe de si-
tuatie volgend jaar gaat worden. 
 
Girlsday 
De United Nations heeft 11 oktober uitge-
roepen als internationale dag van de meis-
jes. Het gaat deze dag om uitdagingen 
waar meisjes mee te maken hebben zoals 
vroegtijdige zwangerschappen en huwelij-
ken op jonge leeftijd, die ontwikkeling van 
meisjes in de weg staan. 
Zo organiseert Agape ieder jaar een eve-
nement om aandacht voor meisjes te vra-

gen. Dit jaar ligt de nadruk op de ongelijk-
heid tussen meisjes en jongens. Het is een 
dag vol informatie en activiteiten. Met pre-
sentaties en muziek. Het uitreiken van di-
ploma’s voor meisjes geeft een extra fees-
telijk tintje aan deze dag. Agape heeft 
Kwataniza een bijdrage gevraagd voor PR 
activiteiten. Denk aan posters, radioshows, 
drukwerk voor diploma’s en flyers en voor 
het mogelijk maken van gezondheidstes-
ten (kanker en aids) Kwataniza heeft een 
bijdrage van € 370,- gegeven voor girls-
day. 
 

 
 
Uitbreiding tienerproject Agape. 

“Toegang tot maandverband moet 
een recht voor iedere vrouw zijn” 

kopt een Oegandese krant. De be-
schikking over maandverband is voor 

de meeste vrouwen in Oeganda niet 
vanzelfsprekend. Voor veel vrouwen 
te duur en onbetaalbaar. 

Meisjes verzuimen van school tijdens 
de menstruatie periode. Vrouwen 

gaan niet van huis tijdens deze peri-
ode. Reizen tijdens de menstruatie-

periode is voor de meeste vrouwen 
en meisjes een drama staat er in de 
krant. Je kunt geen krant openslaan 

of er staat wel iets over sanitary 
pads te lezen. Zo actueel is dit on-

derwerp in Oeganda. 
Agape is een samenwerkingspartner 
van Kwataniza in Oeganda die hier 

wat aan doet. Zij geven voorlichting 
op scholen over wat menstruatie is, 

wat er in je lichaam gebeurt en hoe 
je hiermee om kunt gaan. Tevens 
gaan zij met tienermeiden aan de 

slag om herbruikbaar maandverband 
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te maken. Er wordt uitgelegd hoe je 
maandverband kunt gebruiken en 

wassen. Daardoor kan de menstrua-
tie periode iets normaals worden en 

geen dramatische ervaring. 
 

 
 
Met dit project op scholen wil Agape 

bereiken dat meisjes minder verzui-
men van school tijdens de menstrua-

tie en de school ook afmaken. Door 
bewustmaking van ouders en leer-
krachten over het belang van hygië-

ne worden faciliteiten op school ver-
beterd zodat meisjes zich op school 

ook kunnen wassen en verschonen. 
De ouders kunnen dan ook geld be-
sparen omdat ze geen duur maand-

verband hoeven te kopen en het geld 
kan dan besteed worden aan het ge-

zin of voor schoolgeld. Scholen gaan 
ook geld opnemen in hun begroting 
voor betere hygiëne en sanitatie op 

school. 
Het gaat om een alles omvattende 

aanpak van menstruatie hygiëne met 
de focus op meisjes maar ook op ou-
ders, religieuze en culturele leiders 

die de belangrijkste personen zijn als 
het gaat om gedragsverandering op 

scholen en in de gemeenschappen. 
Ervaringen worden via radiopro-
gramma’s met het publiek gedeeld. 

Met de kennis en het beschikbare 
materiaal zijn meiden in staat om 

hun eigen maandverband te maken. 
Zij wisselen ervaringen uit in ge-
zondheidsclubs op scholen en kunnen 

infecties en blaasontstekeningen 
voorkomen. 

Goede hygiëne is belangrijk om ver-
spreiding van ziektes te voorkomen 

en dat terwijl een op de drie mensen 
wereldwijd niet beschikt over een 

hygiënisch toilet. Wereldwijd sterven 
elk jaar meer dan 500.000 kinderen 

aan diarree, veroorzaakt door slechte 
hygiëne en het ontbreken van sani-
taire voorzieningen. Daarom is het zo 

belangrijk dat organisaties in landen 
als Oeganda deze problemen zelf 

kunnen aanpakken. Maar daarvoor is 
wel onze steun nodig. Voor € 480,-- 
kan er weer een school voorzien 

worden van voorlichting en materiaal 
voor het maken van maandverband. 
Tot nu toe zijn er tien scholen bereikt. 
Agape wil nu uitbreiden naar 5 nieuwe 
scholen. Daarvoor steunt Kwataniza deze 
organisatie met een bedrag van € 1195,-- 
 
Zaai en pootgoed voor landbouwtrai-
ning 
De Rwenzori community association gaat 
een training duurzame landbouw organise-
ren voor vrouwen. In het verleden is er een 
conflict geweest in het gebied. Daardoor 
zijn er veel weduwes. De community wil nu 
wat doen voor de weduwes om hen aan 
voedsel en meer inkomen te helpen. Daar 
is de training voor. Het geeft mensen een 
goede start als ze meteen kunnen be-
schikken over zaai en pootgoed. De vrou-
wen kunnen dan meteen aan de slag. 
Kwataniza steunt dit initiatief met € 425,-- 
  
Voorlichting en familieplanning 
Twee groepen vragen Kwataniza financië-
le ondersteuning voor een training voor-
lichting en familieplanning. De eerste 
groep zijn studenten. Zij krijgen daar ook 
seksuele voorlichting bij om vroegtijdige 
zwangerschappen te voorkomen. Het gaat 
hier om een dag voor € 140,-- 
De tweede groep zijn vrouwen uit de 
Rwenzori bergen. Zij willen graag meer 
weten over familieplanning. Het gaat om 8 
dagen training. Hierbij zullen de vrouwen 
ook kennis maken met gezondheidswer-
kers in de regio. Daarmee zal de toegang 
tot gezondheidszorg gemakkelijker worden 
voor deze vrouwen. Kwataniza steunt de 
trainingen met € 400,--  


