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Project aanvraag 196 Agape Internationale 

meisjesdag 11 oktober. 
 

 

Project aanvraag:  viering van de international dag van het meisje op11 

oktober 2014, waar ook 85 meisjes hun diploma krijgen in de beroeps-
training die ze hebben gedaan in Kasese. 
De aanvragende organisatie is Agape of Hope Female Youth Development As-

sociation een lokale NGO, die aktief is in Kasese District in Uganda. 
Opgericht in 2005 om de levens van jonge vrouwen te verbeteren en hen 

toe te rusten met beroepskwaliteiten en informatie te geven over hun 

sexuele en reproduktieve/gezondheidsrechten. De associatie bevindt zich 

in Kamulikwizi cell, Kanyangeya ward, Nyamwamba Division in Kasese 

Municipal council. De associatie is aktief in Kasese municipality en 6 sub 

counties of Muhokya, Rukoki, Bugoye, Maliba, Kyabarungira en Munkunyu 

in Kasese district in the Rwenzori region of Uganda.   

11 oktober is uitgeroepen tot de international dag van de Girl Child door de Uni-

ted Nations General Assembly om op die manier de rechten van meisjes/jonge 
vrouwen te promoten en de problemen die zij tegenkomen onder de aandacht te 

brengen. Ongelijkheid tussen jongens en meiden. Vorig jaar was de aandacht 
speciaal gericht op de vroege “kind” huwelijken. 
Er werd een bijeenkomst gehouden in Kasese town. Met een aantal belangrijke 

sprekers zoals het vrouwelijke parlements lid en de district commissaris. Op die 
dag kregen 54 jonge vrouwen hun diploma in hairdressing en naaien. 

Deze dag is belangrijk omdat, meer dan 50% van de schooldropouts zijn meis-
jes. Vroege huwelijken maar ook armoede op gezinsnivo zijn daarvan de oor-
zaak.  

Daarom biedt AGAPE beroepsopleidingen aan in naaien, breien (op de machine), 
kappen en tie en dye, om hen op die manier te helpen enige inkomsten te ver-

dienen. 
Op deze Meiden dag zullen jonge vrouwen gezamenlijk hun ideeën en ervaringen 
delen met leiders, ouders, onderwijzend personeel en de business gemeenschap, 

en de problemen die ze tegenkomen onder de aandacht brengen en ook op welke 
manier ze hun leven kunnen verbeteren. 

 
Geplande aktiviteiten voor 11 oktober 2014: 
Het belangrijkste is de diploma uitreiking aan de 85 meisjes. 

Via talk shows en radio spots op de verschillende FM radio stations zal aandacht 
voor de problematiek van meisjes/jonge vrouwen gevraagd worden. 
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Tijdens de dag zullen verschillende aktiviteiten plaatsvinden, een drumband, de-
bat, vrijwillig testen op HIV en counseling, verhalen van meisjes, entertainment 

door verschillende groepen van scholen en toespraken van vrouwelijke scholieren 
en lokale leiders. Ook het vrouwelijke parlementslid van Kasese district zal aan-

wezig zijn. 
Door de ervaringen van andere jonge vrouwen worden andere jonge vrouwen 
aangemoedigd een cursus te gaan doen en kunnen ook potentiele werkgevers 

opgeleide meiden vinden. 
Het geheel wordt gehouden op het centrale plein in Kasese. 

Bij Kwataniza wordt geld aangevraagd voor de radio programma’s en spotjes en 
voor de publikatie van een nieuwsbrief. 
 

        activiteit  kosten 

  01 30-min Radio talk show on local FM radios          900,000= 

  02 Radio spot/PR en bekendheid geven        350,000= 

  03 Publicatie dag activiteiten in een nieuws-
brief 

       200,000= 

    Totaal Ush.     1,450,000= 

 In Euro’s         425 euro 

 
 

September 2014. 
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Het thema van deze dag was ‘Meer kracht voor jonge vrouwen, een weg 
naar het einde van huiselijk geweld’. Kwataniza heeft bijgedragen aan de PR 

Kosten van deze dag in vorm van radiospotjes, nieuwsbrieven en radioprogram-
ma’s. Op deze manier werden de activiteiten van deze dag gepromoot en onder 

de aandacht gebracht van alle mensen. De dag is succesvol verlopen en 85 meis-
jes kregen een diploma uitgereikt. 

 

 
 

  
 

November 2014. 

 


