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Verslag project 188 

Ngugho Womens Group (vervolg project) 

 

De groep is dankbaar dat Kwataniza twee keer hun groep heeft onder-

steund met zaden voor groenten. Voor de tweede fase hebben ze 1.300 
Ush ontvangen.  Het geld is gebruikt om zaden te kopen van Musoki 

Zipono, die de zaden in twee fases uitgaf. Op 23 februari 2014 ontvingen 
een aantal leden ieder drie blikjes zaden, ter waarde van 90.000 Ush. 

Vijf leden ontvingen uien zaden. 
De zaden voor kolen en rode bieten zijn gegeven aan alle leden van de 

groep, van een zaaibed namen de leden plantjes. 
De leden hebben vervolgens weer de zaden terug gebracht aan het eind 

van het seizoen in juli 2014.  
 

Deze zaden zijn vervolgens weer doorgegeven aan een andere groep nl. 
de Kabango Joint Women's Farmers Group. 

Ieder lid heeft 3 blikken aardappels gekregen en zullen vervolgens drie 

blikjes aardappels of zaad retourneren zodat de volgende groep met plan-
ten aan de gang kan gaan. 

Op 2 februari 2015 zijn de aardappel zaden doorgegeven aan een volgen-
de groep nl. de Kabagha Tukole group om te gaan planten in het komende 

seizoen.  
 

Training. 
Alle drie de groepen hebben training gehad van AMA in financiële controle 

in huishoudens, betere landbouwmethodes, huiselijk geweld. 
De trainers raadden ons aan om altijd wat te sparen na de oogst en ook 

om gewassen te verkopen. Ook adviseerden de trainers ons om niet al het 
eten naar de markt te brengen maar ook een gedeelte te geven aan de 

kinderen zodat die beter kunnen groeien. Ook raadden de trainers ons aan 
om kinderen van boven de drie jaar naar school te laten gaan, ook als een 

investering voor de toekomst.  

 
Verder dat onze huizen altijd schoon en opgeruimd moeten zijn om zo-

doende ziektes te voorkomen, die kunnen namelijk leiden tot het verlies 
van geld en ook soms tot de dood. 
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De drie groepen die gevormd zijn doen het goed en mede dankzij Kwata-

niza hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van hun huishoudens. 
Maart 2015. 

 

 
 

 
 

 
 


