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Project aanvraag 186 

Training Rwenzori Basket Weavers 
 

 

The RuwenZori Basket weavers bestaan al sinds 1998 en hebben zich on-

derverdeeld in verschillende groepen, Abetaraine Women’s Group, Muhu-
muza Women’s Group, Kikwenge Women’s Group and the Old Basket 

weavers. In totaal zijn er ongeveer 50 vrouwen aangesloten bij de ver-
schillende groepen. Alle groepen bevinden zich in Rubingo Parish in Kaba-

role District. 

Zij verdienen o.a. geld door het verkopen van met natuurlijke verfstoffen 
geweven manden, in allerlei vormen en patronen. 

Nu is van hen het verzoek gekomen om bijgeschoold te worden in saving 
en credit. 

Kortom het beter beheren en gebruiken van het geld wat ze met de man-
denverkoop verdienen. 

De aanvraag gaat om een introductie training van drie losse dagen. 
 

De inhoud van de trainingsdagen zal bestaan uit: 
Eerste dag introductie 

Wat houdt een saving and credit groep in? 
 Wat is het voordeel om een of meer van deze groepen op te zetten 

 Waarom zou je dat willen als vrouwelijke mandenmaaksters 
 Wat zijn de nadelen, de moeilijkheden die je tegen kunt komen 

Tweede dag implementatie 

         Met de vrouwen die er echt mee aan de gang willen 
       Hoe zet je een credit en savings groep op 

 Welke regels spreek je met elkaar af 
 Hoe controleer je dat de regels worden nagekomen 

 Hoe houd je het gespaarde geld bij en waar bewaar je het geld (in 
de bank) 

 Wanneer en onder welke voorwaarden kan iemand een lening krij-
gen 

 Welke regels zijn er voor het terugbetalen 
Derde dag evaluatie 

Na verloop van tijd zullen we samen bekijken hoe de groepen wer-
ken en wat voor problemen ze in de praktijk tegenkomen. Welke za-

ken moeten worden bijgesteld. 
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Budget: 

Trainer Bettina voor 3 dagen 180.000 Ush 

Ervaringsdeskundige voor 2 dagen 40.000 Ush 

Reiskosten 150.000 Ush 

Materiaalkosten zoals flipcharts, pennen, viltstiften en 

kopieerkosten 

180.000 Ush 

Onvoorziene kosten 27.000 Ush 

Totaal 577.000 Ush 

De vrouwen zorgen zelf voor een ruimte waar de training wordt gehouden. 
 

Het gaat voor Kwataniza om een bedrag van € 175,00  
 

Aug. 2013. 


