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Project aanvraag 183 

AGAPE schoolverlaterproject 
 

 

Agape (love) of Hope is een NGO opgericht in 2005, door bezorgde mensen in 

Kasese omdat ze zich realiseerden dat jonge vrouwen/meisjes gemarginaliseerd 
werden door de lokale bestuurders en ook door de ouders. Zij worden over het 

hoofd gezien en er wordt niets voor hen georganiseerd.  
 
Agape wil zich richten op deze jongeren en jonge moeders, door activiteiten voor 

en met hen te ontwikkelen omdat de maatschappij voor jonge vrouwen/meisjes 
in Kasese erg onderdrukkend is en ook worden ze cultureel achtergesteld.  

Het zijn vroege schoolverlaatsters, meisjes die heel vroeger zwanger zijn gewor-
den en meisjes die werken in bars, hotels en als 'house girls'. 
De problemen die deze meisjes ondervinden wil Agape aanpakken: 

problemen zoals: 
klein inkomen in de huishoudens, zwakke gezondheid, laag onderwijsniveau, ge-

brek aan vaardigheden en ondernemerschap, vroege zwangerschappen en huise-
lijk geweld. 
Veel jonge vrouwen trekken van het platteland naar de stad op zoek naar baan-

tjes, waarvoor de meeste werkgevers weinig geld betalen, waar ze blootgesteld 
worden aan sexueel misbruik, geïntimideerd en lastig gevallen worden en op 

straat komen te staan als ze het hen beloofde geld niet uitbetaald krijgen.  
Veel meiden worden daarom jong moeder, vaak zonder vaders, moeten alleen 
voor hun kinderen zorgen en komen daardoor in de prostitutie terecht, met alle 

gevolgen van dien o.a. HIV/AIDS en geslachtsziektes. 
Het ontbreekt hen ook aan sex education. De meisjes worden sexueel uitgebuit 

en soms verkracht. 
 
Gezien deze problemen wil Agape een alternatief bieden voor deze meiden, door 

het trainen in vaardigheden zoals het leren voor naaister of kapster.  
Door een eigen vak uit te oefenen moet het mogelijk worden om economisch on-

afhankelijk te zijn. 
Ook vind AGAPE het belangrijk dat de meiden sexuele voorlichting krijgen en ook 
dat ze getraind worden in het opzetten van een eigen bedrijfje (drie van hen 

hebben deelgenomen aan de training van TWO SIDES OF THE SAME COIN). 

 
Geld van Kwataniza wordt aangevraagd voor naaimachines en stoffen en andere 
naaibenodigdheden en ook voor materiaal voor de kapsteropleiding. 
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Er is een gebouwtje in Kasese town waar AGAPE gevestigd is en waar de trainin-
gen gegeven worden. 

De cursisten moeten een eigen bijdrage betalen van 50.000 Ush. De naaicursus 
is al gestart op kleine schaal en zijn nu 10 cursisten. Er is veel belangstelling on-

der de jonge vrouwen voor het leren van een vak. 
 

Hieronder het budget: 
 

 ITEM QTY RATE AMOUNT KWATA-

NIZA 

LOCAL 

CONTR 

 TAILORING COMPONENT      

1 Sewing machines  2 300,000 600,000 600,000  

2 Threads Lumps 50,000 50,000 50,000  

3 Scissors 2 pairs 15,000 30,000 30,000  

4 Kitenge cotton clothes, se-

cond hand clothes (start up 

materials) 

Assort-

ed 

 500,000 500,000  

5 Sugar papers or cement 

papers for fashion cuttings 

(training materials) 

Lumps

um 

95,000   95,000 

6 Tape measures 10 1,000 10,000  10,000 

 Subtotal   1,285,000 1,180,000 105,000 

 SALOON COMPONENT       

i Non consumables      

7 Hair drier 1 500,000 500,000 500,000  

8 Steamer 1 500,000 500,000 500,000  

9 Sink 1 160,000 160,000 160,000  

10 Buckets 2 20,000 40,000  40,000 

11 Scissors 3 pairs 3,000 9,000  9.000 

12 Rollers 2 pkts 20,000 40,000 40,000  

13 Aprons 5 5,000 25,000  25,000 

14 Mirrors 2 60,000 120,000 120,000  

15 Carpets 6 m. 10,000 60,000 60,000  

16 Trolleys 1 40,000 40,000 40,000  

17 Plastic chairs  3 20,000 60,000  60.000 

18 Benches 4 30,000 120,000  120,000 

19 Display table 1 80,000 80,000  80,000 

20 Basins 2 4,000 8,000  8,000 

21 Plastic drum 1 50,000 50,000  50,000 

22 Combs  4 2,000 8,000  8,000 

23 Door curtains  1 60,000 60,000 60,000  

24 Door mat 1 5,000 5,000  5,000 

25 Flat iron- 10  3 18,000 54,000 54,000  

46 Wall side boards 2 50,000 100,000  100,000 

 Sub total    2.039.000 1.534.000 710,000 

 

Het gaat voor Kwataniza om een bedrag van € 850,--  


