
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 184 

Ngugho Womens Group 
 

 

Drie vrouwen van de Ngugho Women’s Group zijn op bezoek geweest om over 

hun groenten/aardappel telingsproject te vertellen. 
Deze groep is van 24 vrouwen is gevestigd in Kazingo Village, tegen de Rwenzori 

Mountains aan in de foothills, in Karangura Sub County, Kabarole District.  
Aanwezig waren Kunihira Alice de secretaris, Muhindo Naume vice voorzitster, 
Muhindo Peninah de voorzitster. 

Muhindo betekent dat je de tweede in een gezin bent. 
Ze zijn al langer actief maar hebben een jaar geleden een groep gevormd. 

Azoli Bahati is hun adviseur. 
Dit is de vrouwengroep waar die bezocht is door die man, die zijn verjaardagsca-
deau van 270 Euro aan hun wilde schenken. 

Van de 24 vrouwen zijn er 18 actief. De jongste is 15 jaar en de oudste 72. 
Voorwaarde op lid te kunnen worden van de groep is dat je moet kunnen be-

schikken over land om groenten te kunnen telen, de vijftien jarige doet dat op 
het land van haar ouders en je moet een registratie bedrag betalen van 5.000 
Ush. Ze komen ongeveer een keer in de maand bij elkaar of meer als dat nodig 

is. 
Ze helpen elkaar en gaan om de beurten met een groep vrouwen op elkaars land 

werken. 
Ze verbouwen Irish potatoes (aardappelen) en groenten zoals dodo (lokale spi-
nazie), prei, yams, en andere groentes zoals kolen. 

Ze willen hun capaciteit om aardappels en andere groenten te verbouwen uit-
breiden, om deze op de markt te kunnen verkopen alsook de zaden. 

Ze krijgen gratis ondersteuning van de NGO van Azoli de AMA, die hen ook zal 
trainen in het verbouwen en op de markt brengen van hun producten. 
De vrouwen hebben ook een saving en credit scheme, iedereen die iets verkoopt 

vertelt daarover op de vergadering en draagt 25% van de opbrengsten af aan de 
groep. 

Het geld wordt nauwkeurig bijgehouden en groepsleden die in de problemen ra-
ken kunnen daar ook gebruik van maken. 
Ze hebben behoefte aan meer training en ook aan plantgoed. 

Als ze het op een goede manier telen, kunnen ze de producten verkopen en met 
de zaden zelf meer verbouwen en ook de zaden/het pootgoed verkopen. 

Deze aanvraag is er dus echt voor om deze actieve vrouwengroep een steuntje in 
de rug te geven, zodat ze verder zelf door kunnen gaan. 
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Van Kwataniza dankzij de jarige donor, krijgen ze 870.000 Ush en zelf moeten ze 
25% bijdragen dat is 220.000 Ush. Dit geld hebben ze in hun saving en credit 

potje zitten. 
 

Voor plantmateriaal wordt aangevraagd: 

Zaden voor wortels en kool 100.000 Ush 

Cow peas (dier voeder) 200.000 Ush 

Aardappels 600.000 Ush 

Diverse groentenzaden voor eigen gebruik 100.000 Ush 

Training door AMA staf Geen kosten 

Reiskosten 90.000 Ush 

Totaal 1090.000 Ush 

Voor Kwataniza 87.000 Ush Voor de groep 220.000 Ush  

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 270,--  


