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Projectaanvraag 189 

Agape tienerproject. 

 

De organisatie die het project aanvraagt en uitvoert: Agape of Hope Female 
Youth Development Association. 

Titel van het project: Het betrekken van tiener meisjes in de 
promotie van herbruikbaar maandverband in lagere scholen in  

Kasese district. 

 

 Mailing address:     P.O.BOX 427, Kasese -- Uganda. 

 

 Physical Address:   Kamulikwizi cell, Kanyangeya ward, Kasese Municipal 
Council.  

 

E-mail address:       agapeofhope@yahoo.com / agapeofhope@gmail.com  

 

 Project duur:         12 months 

 

 Contact person:      Kahyana Joseph  

 

Telephone:              +256 772 358027 
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Informatie over de organisatie. 

 Agape of hope is een lokale niet voor profit organisatie geregistreerd bij de  NGO board reg 

no S.5914/7837. Begonnen in 2005 nadat we ons realiseerden dat meisjes 

gemarginaliseerd zijn door zowel de ouders als de overheid wat betreft dienstverlening, en 

dat terwijl zij vergeleken met jongens een groot deel van de bevolking uitmaken. 

 Daarom is deze organisatie opgezet om als een forum op te komen voor de belangen van 

meisjes in de lokale gemeenschappen, om op die manier haar leven te verbeteren. Via deze 

organisatie profiteren direct de meisjes, adolescenten, jonge moeders en meisjes die in de 

huishouding werken en vroege schoolverlaters, vanwege vroege huwelijken, vroege 

zwangerschappen  en armoede van de ouders die geen geld genoeg hebben om het 

schoolgeld te betalen. 

 

 Visie van de organisatie. 

Een maatschappij waarin de waarden en waardigheid van jonge vrouwen wordt 

gerespecteerd en erkend en op die manier bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling. 

 

Missie van de organisatie. 

Om meiden uit te rusten met kennis en vaardigheden om op die manier actief te kunnen 

deelnemen aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen bevolking door middel van training 

en voorlichtingscampagnes. 

 

Doelen 

a) Het uitrusten van meiden met kennis en informatie over 

mensenrechten(vrouwenrechten) om op die manier hun capaciteit te vergroten om 

verantwoorde burgers te worden. 

b) Het in staat stellen van meiden om beroepsvaardigheden aan te leren, zodat ze 

financieel onafhankelijk kunnen worden 

c) Het toerusten van deze jonge mensen met levensvaardigheden zodat ze 

geslachtsziektes en ongewenste vroege zwangerschappen kunnen voorkomen.. 

d) Het helpen opzetten van jeugd vriendelijke inkomsten verwervende activiteiten om 

armoede onder jongeren te bestrijden. 

e) Het aanpakken van analfabetisme onder vrouwen door de promotie van onderwijs 

voor meisjes. 

 

Management: 

De Associatie wordt bestuurd door een bestuur, die het opperste orgaan zijn en die zich 

bezighouden met het formuleren van beleid, het vaststellen van de management plannen, 

budgetten en aantrekken van personeel als ook het vaststellen van het personeelsbeleid. 

Afhankelijk van de noodzaak trekken zij werkers aan. De programma coördinator legt 

verantwoording af aan het bestuur. De coördinator geeft technische ondersteuning aan het 

bestuur, wat betreft het vinden van inkomstenbronnen, de planning, monitoren en de 

evaluatie. 

De coördinator is het hoofd van de staf, de vrijwilligers en de lokale jongeren die bezig zijn 

om de plannen van de associatie uit te voeren. 

 

Huidige activiteiten: 

Op het ogenblik is de associatie bezig met drie programma’s, sexuele voorlichting voor 

jongeren, mensenrechten en het aanleren van vaardigheden (zie het project wat door 

Kwataniza eerder is ondersteund).  

 

Analyse van het probleem 

De grootste uitdaging voor communities in Kasese District en in Uganda als geheel is de 

hoge uitval van meisjes, die vroeg de school verlaten vanaf de P4 tot P7. Primary school 



wordt afgemaakt door 53% van de jongens en 42% van de meisjes terwijl wat betreft 

middelbare school opleiding slechts 30% van de meisjes die naar de primary school gaan 

halen middelbaar onderwijs als ze 18 jaar zijn. (quoted from Uganda Demographic and 

Health Survey (UDHS) 2009) Het hoge uitval percentage van meisjes op school leidt tot 

vroege huwelijken en ongewenste zwangerschappen op een jonge leeftijd. Een van de 

oorzaken van het grote percentage school uitvallers is het lage inkomen van de gezinnen. 

Deze armoede heeft een groter negatief effect op meisjes, die meestal aan de kant staan 

als de schaarse middelen van het huishouden moeten worden verdeeld.  

 

Adolescente meisjes worden in hun puberteit ook nog eens geconfronteerd met de 

problemen die menstruatie veroorzaken, speciaal van belang is het om aandacht te hebben 

voor deze meisjes als ze net gaan menstrueren. Ze zijn arm en het maandverband wat ze 

moeten kopen is duur en ook zeep met een lekker luchtje. Dit leidt er ook toe dat meisjes 

vaak absent zijn op school en een meisje kan op die manier wel 4 tot 6 dagen onderwijs 

verliezen, haar prestatie op school gaat achteruit en zelfs kunnen ze school drop outs 

worden. Veel meisjes en vrouwen missen waardevolle werkuren tijdens hun menstruatie. 

Onderzoek heeft aangetoond dat 71% van de meisjes lijden onder de effecten van hun 

menstruatie en van inadequate toiletvoorzieningen op scholen en het niet voorhanden zijn 

van maandverband. 61% van de meiden zijn vroege schoolverlaters in een jaar terwijl 57% 

van de meisjes tijdens hun menstruatie periode afwezig zijn in een jaar. Meer redenen van 

het afwezig zijn o.a. het ontbreken van pillen tegen de pijn/krampen, het gebrek aan water 

en het ontbreken van een wasruimte waar ze zich kunnen opfrissen en eventueel 

verschonen. 

 

Doel van het project. 

Het trainen van 2,500 meisjes in lagere scholen in het maken van maandverband wat 

hergebruikt kan worden, voor het einde van 2014. 

 

Project doelen; 

a) Het trainen en uitrusten van 50 Community Peer Educators (COPEs) met kennis en 

vaardigheden voor het maken van her te gebruiken maandverband in vijf lagere 

scholen tegen voor het einde van 2014.    

b) Het reduceren van het afwezig zijn op school en het school drop out percentage van 

meisjes met 45% in 5 primary schools in Kasese district voor eind 2014. 

c) Het reduceren van het stigma (psychologisch trauma) met 65% onder jonge meisjes 

terwijl zij in hun menstruatie periode zijn tegen het einde van 2014 

d) Het vergroten van de inkomsten zowel op groep als op huishoudniveau met 30% van 

de verkoop van de producten van het project aan andere belangstellenden in de 

community.   

 

Strategie 

Het voorlichten van meisjes, vrouwelijke leerkrachten en ouders (vrouwelijke leden van de 

schoolbesturen) in scholen over hoe her te gebruiken maandverband te maken en te 

gebruiken, dit kan rechtstreeks op scholen maar ook door bijeenkomsten in de community, 

voorlichtingsbijeenkomsten en programma’s op de radio (korte aankondigingen maar ook 

via talk shows.) 

 

Project aktiviteiten: 

a) Aanschaf van de benodigde materialen 

b) Voorlichting geven en het aanmoedigen van meisjes, ouders en leerkrachten over 

het gebruik en de voordelen van her te gebruiken maandverband in scholen. 



c) Het houden van bijeenkomsten om deze problemen te bespreken met leiders van de 

lokale bevolking, hoofdonderwijzers, schoolbesturen en gezondheidswerkers en om 

dit soort maandverband te promoten. 

d) Het formeren en trainen van Community Peer Educators (COPEs) in het produceren 

van maandverband in scholen.  

e) Marketing van de producten. 

f) Monitoring en evaluatie. 

 

Project beschrijving. 

Het project omvat training van 50 peer educators, 10 personen (3 meisjes, 4 vrouwelijke 

leerkrachten en twee ouders) van ieder van de vijf primary schools doe geselecteerd zijn in 

5 villages/cells in het district. De organisatie zal een selectie commissie vormen van drie 

personen die zal werken met de school besturen en het onderwijzend personeel om de 

community peer educators te selecteren. We zullen een trainer inhuren voor 2 dagen om de 

deelneemsters te trainen. De peer educators die getraind worden zullen vervolgens 

bijeenkomsten organiseren op de scholen en in hun eigen dorpen over het doel van het 

project. 

Ook zullen we radio spots maken voor de lokale FM stations om het grotere publiek te 

informeren. De programma coördinator zal gast sprekers uitnodigen om de lokale 

communities de school besturen, maar ook het onderwijzend personeel en de meisjes zich 

bewust te laten worden van het probleem en ook om hen voor te lichten over het belang 

van dit het te gebruiken maandverband. 

Ze zullen kwaliteits materiaal aanschaffen en 50 peer educators trainen die door zullen gaan 

met de training van anderen in het naaien van herbruikbaar maandverband voor meisjes, 

zodat hun persoonlijke hygiëne zal verbeteren en het zal ook de ouders helpen met het 

besparen op de kosten van duur maandverband uit de winkels. 

Iedere school zal een team hebben (een onderwijzeres, een leerling en een ouder) van drie 

personen die er voor moeten zorgdragen dat er vooruitgang wordt geboekt en het project 

duurzaam is in de communities.  

 

Duur:  Het project zal 12 maanden duren. 

 

Project management 

De project staf zal bestaan uit de programma coördinator, de financiële persoon en de 

project focus punt persoon. Zij managen het project, terwijl de peer educators as 

vrijwilligers zullen doorgaan met de promotie van dit project in hun eigen gemeenschappen. 

Output: 

a) Het houden van een radio talk shows 

b) Het houden van twee advocacy bijeenkomsten. 

c) Twee training sessies voor 50 community peer educators ( COPEs) in het 

produceren van her te gebruiken maandverband. 

d) Voorlichtingsbijeenkomst in de lokale community. 

Impact 

a) Het project zal een  ‘spill-over effect’ hebben en herhaald worden in andere 

gebieden,  de eerste groep zal worden getraind in het produceren van 

maandverband en zal dit vervolgens weer doorgeven aan andere meisjes, die 

vervolgens weer anderen zullen gaan trainen. 

b) Adolescente meisjes zullen worden getraind op de primary schools. 

c) Het analfabetisme onder vrouwen zal afnemen en de levensstandaard zal toenemen. 

d) De leeftijd waarop meisjes trouwen en kinderen krijgen zal  omhoog gaan naar 

boven de 18.  

e)  

Betrokkenen bij dit programma zijn: 



a. gezondheidswerkers 

b. schoolhoofden, onderwijzeressen en schoolbesturen 

c. sommige NGO’s, CBO’s en andere organisaties in Kasese District. 

d.The Kasese District Local Government leaders. 

   

 Duurzaamheid 

De community peer educators die geworven zijn en getraind blijven werken in hun 

omgeving, waar ze op school gaan, waar ze wonen, zelfs als het project afgelopen is. Zij 

zullen doorgaan met het trainen van andere jonge adolescente meisjes in hun omgeving. De 

associatie zal doorgaan met het verstrekken van goedkoop materiaal voor het maken van 

maandverband voor meisjes. Het maandverband zal niet alleen gebruikt worden door jonge 

meiden maar ook door andere vrouwen in de regio. De associatie zal training blijven 

aanbieden maar het maandverband zal ook aan andere vrouwen aangeboden worden tegen 

een betaalbare prijs, zodat er meer maandverband geproduceerd kan blijven worden 

 

Work plan for 1 year     

activiteit Responsible 

Person (s) 

   Year 

2014 

     ( 

Quarter ) 

  1 2 3  

-  Planning and orientation meetings for 

staff and board. 

 x x x  

- Aanschaf van materiaal voor 

maandverband. 

Focal 

person 

Coordinator 

x x x  

- Advocacy/Voorlichtingsbijeenkomsten 

met lokale leiders en schoolhoofden. 

Focal 

Person 

Coordinator 

  x  

- Formatie en training van 50 community 

peer educators (meisjes leerlingen, 

vrouwelijke leerkrachten en ouders)in de 

productie van her te gebruiken 

maandverband. 

Focal 

Person 

Coordinator 

x x   

- Het houden van een radio talk show en 

radio spotjes. 

Focal 

person 

Coordinator 

 x x  

- Het marketen van de producten Focal 

person 

Coordinator 

x x x  

- Monitoring and evaluation. Coordinator x x x  



 

 

 

 

 

 

 

Budget: 

Item  Bijdrage Kwataniza Eigen bijdrage 

Agape 

Oriëntatiebijeenkomsten 

2 x voor 35 personen 

ieder 

  412.500 Ush 

Aanschaf materialen 

voor productie van 

maandverband 

 405.000 Ush  

Twee dagen training 

voor 50 kaderleden 

 641.000 Ush 1630.000 Ush 

Totaal 7343.500 Ush 4461.000 Ush 2882.500 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 1350,00  
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