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AMA Tuinbouw en familieplanning  

 

VEGETABLE SEEDS REVOLVING SCHEME, POTATO EX-

PANDING AND INTEGRATED FAMILY PLANNING PRO-

JECT, RWENZORI MOUNTAINS, UGANDA 

 

Community Food Gardens and Family Planning 

Training, Bundibugyo District, Rwenzori Moun-
tains, Uganda 

         

Vroedvrouw Muhindo Olive, die werkt in Bundibugyo District Local Government 
Health centre III, nam een foto met de vrouwengroep na de training over family 

planning.  

“We now grow high-value vegetables like tomatoes. And now I can pay for my 
daughter’s education—before I wasn’t able to. And another good thing, we have 

this healthy food on the table.”  

Said by Mbambu Gertrude, Chairperson;  Kighonanu Women’s Group 
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Achtergrond 

Dit project zorgt ervoor dat gezinsleden, inclusief kinderen, goede voeding ont-

vangen vanuit de groenten die verbouwd worden bij de huizen en in de gemeen-
schap. Het project richt zich in het bijzonder op vrouwen in de Rwenzori Bergen, 
die verschrikkelijk arm zijn. De Kwataniza gelden zijn gebruikt door de deel-

neemsters om zaden te kopen en andere planten om te planten, die uitgegeven 
waren aan vrouwen in een soort doorgeefschema. AMA verzorgt de agrarische 

training, voorlichting over  Family Planning,  informatie over VSLA (Village Sa-
vings and Loan Associations) en training in  Group Dynamics, wat de vrouwen 
versterkt omdat ze betere leidinggevende kwaliteiten ontwikkelen. AMA onder-

steunt de groepen ook in het lobby werk, zodat de deelneemsters van de groe-
pen meer toegang krijgen tot overheidsdiensten. 

Project activiteiten en uitkomsten. 

Gedurende 2014 zijn de groepen getraind en gecoached en vier uitwisselingsbe-

zoeken voor vrouwengroepen georganiseerd met als specifiek doel het leren van 
elkaars  groenten en community tuinen. 

194 nieuwe groentetuinen zijn opgezet voor bonen, erwten, kool, aardappels, 

dodo (locale spinazie), uien, tomaten en aubergines..  

Een totaal van  8,270,500/= is gespaard door de groepsleden via de VSLA. Dit 
geld is verdeeld en alle vier de groepen Kighonanu Women’s Group, Isango wo-

men’s group, Burondo Tulihaghoma Muslim Women’s Group and Kyogho Wo-
men’s Group zijn begonnen met een nieuw financieel jaar. De VSLA heeft er voor 
gezorgd dat het ledenaantal van de groepen is vermeerderd. 

Alle vier de groepen zijn erkend bij de sub county leaderships of Bukonzo and 

Harugale Sub counties. Zij zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan een over-
heids argrarisch programma NAADS. De veldwerkers van NAADS hebben ook 

contact met ze opgenomen.  

Uitdagingen waar het project voor staat. 

Het kwam naar voren dat de vrouwengroepen doorlopend ondersteuning nodig 
hebben om hun projecten goed te laten functioneren en ook dat ze meer moeten 

leren over hoe in een groep samen te werken. De groepen hadden hun leiders 
gekozen en een bestuur, die allemaal nieuw waren in hun rol en daarbij veel on-
dersteuning nodig hadden. Wat is hun rol en functie en hoe ga je ermee om. 

Eet gewoontes. Het belangrijkste eten ( The staple food) is  traditioneel cassa-

ve die thuis verbouwd wordt, maar de consumptie daarvan is sterk afgenomen, 
door de afname van de productie van cassave door de nieuwe cassave ziektes. 

Dit eten wordt gekookt samen met kleine hoeveelheden groene bladgroentes of 
groentes en even kleinere porties bonen,  wat samen zorgt voor de saus. Vlees, 
vis en kip worden alleen gegeten bij speciale gelegenheden zoals feesten en bij 

belangrijk bezoek. 

Snelle toename van de bevolking. Leden van de  community en meer in het 
bijzonder de vrouwengroepen waar AMA mee werkt herkennen het feit dat er  



een snelle toename van de bevolking in de dorpen is. Vooral jongeren zijn niet 
geïnteresseerd in het werken op het land en toch hebben ze eten nodig. Er is een 

toename in diefstal en criminaliteit.  

Sociale onrust.  Daarbij komt dat op 5 juli 2014 in Harugal en Bukonzo, er een 
ernstige ramp heeft plaatsgevonden, waarbij de jongeren waren aangemoedigd 

om zich bij een groep van onduidelijke demonstranten te voegen tegen de Rege-
ring van Oeganda door de politie en de legerkampen aan te vallen. Hierbij zijn 

ongeveer 100 jongeren omgekomen, allemaal mannen die veel weeskinderen 
achterlieten in de dorpen.  

Conclusie 

Het verbeteren van de voedsel zekerheid en goede voeding onder leden van de 

Rwenzori berggemeenschap en het begrip  van family planning om alleen zoveel 
kinderen te krijgen waar je voor kunt zorgen, dat is het lange termijn doel. 

Goede training is daarbij essentieel. De AMA aardappel en erwten tuinen zijn in 
Kabarole District een voorbeeld van een succesvol project waaraan een gedegen 

training ten grondslag ligt.  

De opbrengsten van deze tuinen worden verkocht op de markt voor inkomsten 
maar de rest wordt geconsumeerd door de huishoudens. Daardoor meer inkom-

sten en een betere gezondheid. 

Afgesloten met een dankwoord voor Kwataniza 

Azoli Bahati. 

 


