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Project aanvraag 192 

AMA groep tuinbouwproject gecombineerd 
met familieplanning 
 

 
Het doel van dit tuinbouwproject is om het inkomen van de groepen te vergroten 
en te zorgen voor betere voeding van de arme vrouwen en hun gezinnen. Dit wil-

len ze bereiken door op kleine schaal meer aardappelen en groenten te verbou-
wen. Specifieke doelen zijn: 

- Het vergroten van de oogst opbrengst zodat er wat over blijft om op de 
markt te kunnen verkopen. 

- Het beschikbaar stellen van pootgoed en zaaimateriaal 

- Technische ondersteuning o.a. door de leden een training en begeleiding 
aan te bieden. 

- Het beschikbaar stellen van marketing informatie 
- Het implementeren van een werkwijze waardoor de groepen meer zelf-

voorzienend kunnen zijn. 

Het gaat hierbij om groepen in een arm gebied. Naast onvoldoende inkomen zijn 
er nog veel meer problemen. Veel problemen hebben te maken met de grote fa-

milies. Daardoor is er niet genoeg grond om eten te verbouwen en huizen neer te 
zetten. Hierdoor ontstaat ook ondervoeding of eenzijdige voedsel. Vrouwen willen 
vaak minder kinderen maar de mannen vinden veel kinderen status geven.  

Azoli Bahati is de voorzitter van AMA, de organisatie waar 31 groepen uit dit ge-
bied (Bundibugyo) bij aangesloten zijn. Hij ziet het probleem wel in en vindt dat 

er meer aan familieplanning gedaan moet worden.  Hij is van mening dat de si-
tuatie bij zijn volk moet verbeteren door de mensen zelf, door meer participatie 
en educatie. Daarom zal het tuinbouw project gecombineerd worden met familie-

planning. Dat wil zeggen dat door de training dit onderwerp bespreekbaar ge-
maakt wordt zodat mensen zich bewust worden van wat zij kunnen doen om hun 

eigen leefsituatie te verbeteren. 
Er zal een pilot gestart worden bij drie groepen om uit te proberen of het onder-
werp familieplanning bespreekbaar gemaakt kan worden en hoe de mensen hier-

op reageren. 
AMA vraagt een bijdrage voor de staf die de training gaat verzorgen. Het gaat 

om ene tuinbouwdeskundige en iemand die het onderwerp familieplanning be-
spreekbaar kan gaan maken. 
 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 100,-- 
Januari 2014. 
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