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Project aanvraag L87
Vegeble Framing for income generation on
Rwen zora Mountains Bu ndibugyo

Kyogho Women's Group

Dit project komt van de Kyogho Womens Group, onderdeel van Abanya
Rwenzori Mountaineering Association (AMA).
Het doel van dit project is: Het vergroten van het inkomen en zorgen voor
betere voeding van arme vrouwen en hun gezinnen lid van deze groep,
door op kleine schaal verbouwen van groenten en aardappels.
Specifieke doelen zijn:

- Het vergroten van de capaciteit van Kyogho groepsleden in het ver-
bouwen en op de markt brengen van groenten en aardappels.

- Het beschikbaar stellen van pootmateriaal en plantenzaden en van
technische ondersteu ning.

- Het beschikbaar stellen van marketing informatie en het opbouwen
van contacten met handelaren van aardappelen en groenten.

- Het implementeren van een werkwijze waardoor dit project zelfvoor-
zienend kan worden en zich kan uitbreiden.

De groep bestaat uit 35 leden en het project zal een jaar lopen.
De belangrijkste activiteiten van de groep zijn:

1 Het vaststellen van het potentieel voor het verbouwen van groeten
en aardappels en de marketing ervan

2 Het trainen van de boerinnen in het verbouwen van groeten en
aardappels die verkoopbaar zijn.

3 Het vaststellen van stukken land waarop het verbouwen zal plaats-
v inden.

4 Het afleveren van platgoed en zaden en het geven van technische
ondersteuning.

5 Het geven van training aan boerinnen over marketing informatie.
6 Verslaglegging en documentatie van de resultaten van het project
7 Het verschaffen van de resultaten van het proJect aan betrokkenen

en Kwataniza.



De te verwachten resultaten zijn:

. De doelgroep (arme vrouwen en hun gezin) zijn ten volle betrokken
bij de productie van groenten en aardappelen. Aan het eind van het
project zullen tenminste 650lo van de 35o/o huishoudens die zich be-
zig houden met het verbouwen van groenten en aardappels.

r De boerinnen verkopen hun groenten en aardappels aan lokale han-
delaren en hebben informatie over wat de prijs moet zijn van hun
producten. Aan het eind van het project zal 650/o van de doelgroep
zich bezig houden met de verkoop van 650lo van hun verbouwde
producten.

. De capaciteit van de deelnemers zal zodanig ontwikkeld zijn dat ze
op zich zelf door kunnen gaan als het project in deze vorm beëindigd
wordt. Tegen het eind van de projectperiode zullen er minstens 3
groepen gevormd zijn die zich bezig gaan houden met het verbou-
wen van groenten en aardappels.

Budget:

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 45Or--

Oktober 2013.

Zaden voor diverse qroenten 100.000 Ush
Bonen 200.000 Ush
Pootaardappels 600.000 Ush
Groentezaden voor eiqen tuinties 200.000 Ush
Traininq en technisch support 400.000 Ush
Transport kosten 500.000 Ush
Totaal 2000.000 Ush


