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Verslag project 187 

Vegeble Farming for income generation on 
Rwenzori Mountains Bundibuguo 

 

Kyogho womens Group 

Mughomba Village,  Buhundo Parish, Bukonzo Sub County,Bughendera  County, 
Bundibugyo District. 

 
De  Kyogho Women Group is een vrouwengroep die werkt aan de ontwikkelingen 

van huishoudens en al haar leden in Mughomba village. De groep is gestart in 
2013.  De leden hadden altijd te maken met een tekort aan voedsel voor hen en 
hun kinderen. Belangrijke gewassen werden opgegeten door vreemde ziektes. De 

Banana bacteria en de cassava mosaic drongen de dorpen binnen en er was geen 
oogst verkregen van deze belangrijke gewassen. Als gevolg daarvan was er on-

dervoeding onder kinderen, die vaak ziek waren. Vrouwen besloten om de Kyog-
ho Women Group te starten om op die manier de huishoudens te mobiliseren om 
landbouw te gaan bedrijven en ook om deel te nemen aan andere ontwikkelings-

aktiviteiten. AMA werd benaderd voor een training in duurzame landbouw en ook 
in manieren om een Village Savings and Loan Association (VSLA) op te zetten.    

AMA heeft ons verschillende trainingen gegeven voordat ze ons op het idée 
brachten om een project in te dienen bij Kwataniza.  Het overeengekomen voor-
stel werd door Azoli Bahati, de directeur van AMA ingediend op ons verzoek bij 

Kwataniza via Ineke Jongerius.  
Funding: 

Kyogho Women Group was zo gelukkig om een geld bedrag van 1,500,000/= te 
ontvangen van Kwataniza. Deze gelden zijn gebruikt om zaai en pootgoed te ko-
pen. 

1. Er zijn planningsbijeenkomsten gehouden met als doel de ontwikkeling van 
de groep en hun huishoudens. Hoe gaan de ontvangen fondsen gebruikt 

worden. AMA was altijd aanwezig in deze eerste drie bijeenkomsten, die 
we wekelijks hadden nadat het eerste geld binnen was. AMA heeft twee 
trainingen gehouden over onderwerpen als groepsdynamiek, het verbou-

wen van groenten, aardappels en VSLA.  
2. De leden kwamen overeen om bonen, aardappels, peultjes en kool te plan-

ten. De leden werden gevraagd een eigen bijdrage te geven voor dit pro-
ject.  400,000/ shillings  werden opgehaald bij de leden.  Tien leden kre-
gen zaai en pootgoed aan het begin van het plantseizoen en  tien anderen 

kregen zaai en pootgoed  bij het twee plantseizoen.  Het zaaigoed werd 
uitgegeven volgens een wederkerig schema.  
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De kosten voor het plantmateriaal wat aan de leden werd gegeven waren 
als volgt. 

 

300 kg bonen 600.000 Ush 

400 kg aardappels 600.000 Ush 

70 kg peultjes 700.000 Ush 

10 blikjes koolzaden 100.000 Ush 

Totaal 2000.000 Ush 

 

De eerste planting vond plaats op  15 Maart 2014 en de tweede op  30th July 
2014. 

 
3. Kyogho Women Group kreeg vaardigheden door de verschillende trainin-

gen gegeven door AMA. AMA’s Community Resource Person (CRP) Ruroko 

Julius die zelf getraind is door AMA, gaf training in goede landbouwmetho-
des. Ook de aangrenzende parishes profiteerden van de diensten van deze 

CRP. 
Kyogho Women Group  heeft ook voorlichting gekregen over  family plan-
ning.  Zij hadden gevraagd of ze zich bij de  Kighonana Women Group  

daarvoor konden aansluiten. Vroedvrouw Muhindo Oliver gaf de training.  
4. Kyogho Women Group bedankt Kwataniza voor de ontvangen steun. Zij 

willen graag meer steun ontvangen om hun project doelen te bereiken en 
ook meer voorlichting over family planning. 
 

Dit verslag is ondertekend door de volgende leden: 
 

1. Musoki Beatrice                           Chairperson 
2. Muhindo Esther                            Vice Chairperson 
3. Ruroko Julius                                Secretary  

4. Ithungu Rebecca                          Treasurer  
5. Biira Rejane                                   Member of the Committee  

 
 

 

 


