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KWATANIZA 
Solidariteitsvereniging Oeganda 
P/a Leusdenhof  275  
1108 DM Amsterdam 
banknr. 55 35 56 983 in Hilversum 
e-mail: kwataniza@planet.nl 

website : www.kwataniza.nl    
__________________________________________________ 
 
 

Project aanvraag 180 

Bezoekerscentrum TBG Fort Portal 
 

 

Achtergrond van  Tooro Botanical Gardens  

TBG  is geregistreerd als een community-based non-profit organisatie, in Fort Portal. 

 TBG streeft er naar zelfvoorzienend te zijn en is een non politieke en niet discrimineren-

de organisatie. Het is opgericht in 2001 als een centrum van excellence in het kweken en 

behouden van een levende  plantencollectie van de Albertine Rift  voor  wetenschappelij-

ke onderzoek onderwijs-, tuinbouw-, medicinale, culinaire, esthetische en  recreatieve 

doeleinden.  Sindsdien heeft TBG een aantal van de milieu projecten en programma's in 

de 100 hectare grote tuinen en in de gemeenschap uitgevoerd. 

TBG Visie 

 Een natuurlijke geconserveerd groene omgeving voor Natuurbehoud Onderwijs Onder-

zoek  en Recreatie  

TBG  missie 

De Botanische Tuinen te vestigen als een Centre of Excellence in het laten groeien, be-

houden en tentoonstellen van een  levende planten collectie van de Albertine Rift. Voor 

het behoud van de plantensoorten, wetenschappelijk onderzoek, en educatieve, tuin-

bouw, geneeskundige, culinaire en recreatieve doeleinden. 

TBGs 'brede doelstelling:  

In grote lijnen streeft TBG ernaar om de vermenigvuldiging van de verscheidenheid aan 

planten te vergroten. 

In grote lijnen door het doen van onderzoek, het trainen van de lokale bevolking, het be-

vorderen en het mensen bewust laten worden van het belang van natuurbehoud en het 

op een duurzame wijze gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen binnen de Alberti-

ne Rift. 

 

Inleiding 

 Het westelijke deel van Oeganda bestaat uit verschillende soorten habitat door de topo-

grafische variatie en daarmee verband houdende weerpatronen.  

 In de laag land savanna's en de hoger gelegen bosgebieden, is er een breed scala aan 

boom en struik formaties waardoor er een uitzonderlijke biodiversiteit aanwezig is. 

Meer dan 400 boomsoorten zijn geregistreerd in de westelijke bossen en we kunnen ge-

makkelijk aannemen dat er nog meer ontdekt zullen worden. 

 Helaas echter, terwijl dergelijke cijfers stimulerend zijn, is het  belangrijk te vermelden 

dat meer dan 80% van deze biodiversiteit beperkt is  tot de overgebleven  bosreserva-

ten, die tegenwoordig onder hoge druk staan omdat ze steeds meer aangetast worden 

voor de landbouw, weiland of voor houtkap doeleinden. Samenvattend worden de na-

tuurlijke hulpbronnen uitgeput en wordt de traditionele manier van omgaan met de na-

tuur in de steek gelaten en ontstaat er een grote druk op de natuurlijke habitat ten be-

hoeve van de landbouw  etc. Dit heeft tot gevolg dat de meeste inheemse boomsoorten 

verdwijnen in een razend tempo. 
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Als we kijken naar de inheemse biodiversiteit binnen bewoonde gebieden, dan laten de  

cijfers een alarmerende fase zien. Soms zijn er maar een of twee inheemse Oegandese 

bomen of struiken geregistreerd op verscheidene hectares landbouwgrond of weiland. De 

aanhoudende  bevolkingsgroei en de toenemende behoefte aan grond heeft tot gevolg 

dat er op grote schaal gekapt wordt in de inheemse houtvoorraden. De behoefte aan 

brandhout en houtskool wordt nu opgevangen door de introductie van exotische boom-

soorten zoals Eucalyptus, die nu grotendeels  het landschap in West Oeganda westen  

domineren. Zij hebben een negatieve  invloed op de bodem en het water cyclus, wanneer 

ze geplant zijn in monocultuur, en geeft dit een verhoogd risico ten aanzien de duur-

zaamheid van het land.  Bovendien elimineert een gebrek aan beschikbaarheid  van in-

heemse boom/planten soorten een scala aan mogelijkheden voor de lokale bevolking, 

zoals brandhout, voedsel,  traditionele toepassingen (houtsnijwerk, gereedschappen) 

maar het meeste van alles heeft het een enorme negatieve impact op het verlies aan na-

tuurlijke traditionele medicijnen.  

 

Achtergrond van het project 

In samenwerking met Obumu en Katho Belgie is TBG begonnen met de bouw  van een 

one-stop-bezoeker informatiecentrum bij het hoofdkantoor van de tuinen in Fort Portal.  

Het bezoekerscentrum is een  reactie op de behoefte van de lokale bevolking  en TBG’s 

belangrijkste doelstelling het bevorderen en creëren van bewustwording op het gebied 

van milieu en conservatie en het  duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen binnen 

de Albertine Rift. Als het bezoekerscentrum af is, zal het geschikt zijn voor allerlei cate-

gorieën mensen. 

Er zullen milieu educatie programma’s worden gegeven, met scholieren zal aan informa-

tie uitwisselingsprogramma’s worden gedaan, zowel voor basis, middelbare scholen als 

voor tertiaire onderwijsinstellingen, (internationale) wetenschappers, lokale gemeen-

schap en internationale  toeristen.   

Zo leren scholieren bijvoorbeeld door het verblijf van een dag in de tuinen over de plan-

ten diversiteit in de Abertine Rift en hun potentieel, het lokale gebruik van planten en de 

impact daarvan op  de natuurlijke rijkdom. Ook leren ze over organische landbouw me-

thoden.  

Deze programma's zijn geleidelijk gegroeid sinds de start in 2008.  

In 2011 is met de bouw van het bezoekersinformatiecentrum begonnen met financiering 

van Katho België en begin dit jaar is met behulp van fondsen van Obumu het toiletge-

bouw afgerond.(het enige functionele deel van het project tot nu toe) Zie figuur 2. 

 

Zorgen 

Hoewel het project een vergevorderd stadium heeft bereikt, zijn alleen de sanitaire voor-

zieningen nu in gebruik. Aan het amfitheater wordt nog verder gewerkt met behulp van 

financiering van OBUMU, een Britse solidariteitsorganisatie. Zij zullen tevens het pleis-

terwerk op de muren van het gebouw aanbrengen. Blijft nog over het maken van de 

vloeren, de deuren/luiken/ramen en het plafond, dit alles is nodig om het centrum functi-

oneel te laten worden. TBG is daarom op zoek naar financiële ondersteuning om het be-

zoekerscentrum af te bouwen. 

 

Verantwoording 

Op basis van het bovenstaande achtergrond kwam Tooro Botanical Gardens  me het idee 

van de  oprichting van een bezoekerscentrum om de lokale gemeenschap te helpen en de 

bezoekers inzicht te geven in de rol en de huidige staat van de biodiversiteit en in de 

dringende behoefte aan aktie voor het natuurbehoud door verschillende categorieën 

mensen. Bovenop het doorgeven van de milieu boodschap aan bezoekers en andere ge-

bruikers van dit centrum, zal het ook worden gebruikt om inkomsten te verwerven voor 

de tuinen, waardoor TBG haar werk kan blijven doen en uitbouwen. Het gebouw zal TBG 

ook helpen inkomsten te verwerven door de verhuur voor conferenties, speciale vergade-

ringen, workshops en specifieke openbare lezingen tijdens  bepaalde dagen zoals World 

Environment Day. 

Ook tijdens bezoeken van scholen en andere groepsbezoeken aan de tuinen zal een klei-

ne vergoeding gevraagd worden voor het gebruiken van de ruimte in het bezoekerscen-
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trum. De scholen hebben hier altijd al om gevraagd. Dit zal de TBG inkomsten vergroten 

waardoor bijgedragen wordt aan haar belangrijke doelstelling financiële onafhankelijk-

heid. Het project zal ook een grote stimulans zijn voor het milieu educatie programma 

door het bieden van ruimte die een geschikte leeromgeving biedt voor bezoekende scho-

lieren/studenten en onderzoekers en bovendien is de bibliotheek in het bezoekerscen-

trum geschikt voor studie en onderzoek. Sommige lokale leiders en volwassenen, die 

geen enkele waarde hechten aan de tuinen, hebben alles wat in hun mogelijkheden lag 

geprobeerd om de grond van de tuinen te gaan gebruiken voor commerciële gebouwen 

bv. een industrieterrein. Zij vinden dat het hebben van deze kostbare grond in het mid-

den van de stad een verspilling is. Het bezoekerscentrum wil daarom het gebouw open-

stellen voor de lokale overheid en de locale bevolking, die dan de tuinen meer zullen 

waarderen en ook meer de waarde van het milieu in het algemeen zullen inzien. Dit zal 

een tegenwicht bieden tegen de schadelijke bedoelingen van sommige leiders en sommi-

ge mensen uit de locale bevolking hebben met TBG.  

Gezien de geschiedenis van ons land / stad waar  Botanische tuinen / biodiversiteit  en 

natuurbehoud een relatief nieuw concept is, ook voor de meeste leiders, is er behoefte 

aan om hen dichter naar en in de tuinen te brengen, zodat ze TBG meer  gaan waarderen 

en de tuinen ook als iets van henzelf gaan zien. Daarom verwachten we dat het informa-

tie/bezoekerscentrum meer leiders en volwassenen zal aantrekken die ook de faciliteiten 

zullen gebruiken en daardoor een positieve houding en standpunt naar de lokale ge-

meenschap kunnen overbrengen, zodat de TBG gewaardeerd gaat worden als een aan-

winst voor de stad met een recreatieve, educatieve en onderzoeksfunctie. 

Zoals eerder vermeld heeft Obumu ingestemd met het financieren van het amfitheater 

dat deel uitmaakt van het bezoekers/informatie centrum. ) De totale steun is Uganda 

shilling drieëntwintig (23) miljoen shilling.  

 

Project doelstellingen 

1. Om een one-stop Biodiversiteit informatiecentrum voor Oeganda op te zetten in 

het bijzonder voor de Albertine rift. 

2.  Om de informatieverschaffing en uitwisseling over Botanische en Natuurlijk hulp-

bronnen te verbeteren tussen de verschillende belanghebbenden in de regio.  

3. Om een centrum te zijn voor onderzoek, betrokkenheid, debat met filmvoorstellin-

gen over de belangrijke aspecten van biodiversiteit in de regio en daarbuiten.  

4. Om de toegang van de lokale bevolking te vergroten en hun gevoel van eigendom 

over de TBG en ook hun waardering voor de tuinen. Daarom zullen er in de tuinen 

regelmatig/maandelijks activiteiten/evenementen voor de bevolking worden geor-

ganiseerd.  

5. TBG zal inkomsten ontvangen voor het gebruik van de faciliteiten. Dit is belangrijk 

omdat TBG financieel onafhankelijk wil worden. 

 

Wat is er tot nu toe gedaan. 

Een vijfenvijftig (55) bij vijfentwintig (25) feet bakstenen bezoekersinformatie gebouw 

(figuur 1) is gebouwd, met dak en deur/ raamkozijnen. 

Dit gebouw heeft een multifunctioneel auditorium, met een capaciteit van 150 mensen. 

De zaal zal gebruikt worden voor wetenschappelijke cafés, vergaderingen en informatie 

uitwisseling over biodiversiteit in een poging om de flora en fauna in de Albertine Rift te 

behouden. 

Grenzend aan deze zaal is een café van twintig bij tien feet, dat zal worden uitgerust met 

visuele hulpmiddelen op de muren en in kunststukken over biodiversiteit uitgevoerd in al-

lerlei materialen.  
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Figuur 1 

 

 
Figuur 2 

 

Figuur 1: Vooraanzicht van de bezoeker informatiecentrum.  

Toegang tot het  multifunctionele auditorium en toegang tot het Botanische café. 

Figuur 2: Zicht op de achterzijde van het bezoekersinformatiecentrum gebouw 

 Naast de bovenstaande constructie is een Amfitheater van negentig (90)bij honderdtien 

(110 voet). Het amfitheater is opgebouwd uit stenen muurtjes met daartussen in de 

gangpaden geplant gras (figuur 2) om het milieuvriendelijk en in de groene stijl van de 

botanische tuinen te behouden. 

De muurtjes staan er en het gras is geplant. Het heeft een capaciteit van 800 mensen op 

plastic stoelen zonder tafels of een capaciteit van 300 mensen die rond tafels zitten. Het 

amfitheater kan in noodgevallen nog 200 mensen extra bergen. Bij het theater ontbreekt 

het podium nog om te kunnen gaan operen. 

Geplande activiteiten 
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Het betegelen van de vloeren in het bezoekerscentrum. 

Het inzetten van de deuren/ luiken, ramen en hang en sluitwerk.  

Het uitrusten van het bovengenoemde centrum met geschikte gedrukte en elektronische 

informatie over milieu vraagstukken uit allerlei hulpbronnen, wat gebruikt kan worden 

door alle belanghebbenden.  

Het houden van regelmatige debatten/discussie over het belang van het behoud van bio-

diversiteit, filmvoorstellingen en het organiseren van evenementen die verschillende be-

langhebbenden samen zullen brengen. 

 

Budget: 

 

Voor de vloer, cement, tegels, constructiemateriaal, zand, 

transport en arbeidsloon 

11406.000 Ush 

Afwerking: ruiten, deuren en ramen, lijm, hang en sluitwerk 2038.000 Ush 

Plafond; hout, hard board, spijkers, bevestigingsmateriaal, 

transport en arbeidsloon 

5435.000 Ush 

Totaal 18.879.000 Ush 

Eigen bijdrage van TBG is 2650.000 Ush 

Vraag aan Kwataniza 16000.000 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  5300,--  
Juni 2012. 


