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Project aanvraag 197 

AGAPE Tienerproject vervolg 
 

 

AGAPE wil het tienerproject uitbreiden met twee scholen. De organisatie vraagt 

steun om die scholen te kunnen betrekken bij de promotie, het maken van 
maandverband en voorzieningen op scholen voor meisjes tijdens hun menstrua-

tieperiode. 
Voorafgaand aan het project is een onderzoek gedaan naar de problemen van 
meisjes, die niet (meer) op school komen tijdens hun menstruatie. Een onder-

zoek van UNICEF heeft uitgewezen dat maar liefst 61% van de meisjes tijdens de 
menstruatie school missen. 

Het project van AGAPE is succesvol uitgevoerd op 5 scholen. De informatie ver-
spreidt zich en meisjes / vrouwen komen naar het kantoor van AGAPE om 
maandverband te kopen en meer te leren over het project. 

Tijdens de vergadering met vrouwelijke leerkrachten, hoofden van school, locale 
leiders en mensen van het district is besproken dat dit project en de aanpak van 

deze problematiek essentieel is voor de gezondheid van meisjes en dat het ook 
ouders kan helpen om te besparen op duur maandverband. Meisjes zijn door dit 
project minder absent van school. Alle betrokkenen waren het erover eens dat 

het nodig was om dit project uit te breiden naar meer scholen om meer meisjes 
in het onderwijs te kunnen houden. Terwijl dit project wordt uitgebreid zal er ook 

sprake zijn van een consolidatie van de activiteiten in de andere 5 scholen. 
Budget 

Aanschaf van materialen voor de training en het maken van 
maandverband zoals katoen/ stof, garen, knopen en scharen 

1790.000 Ush 

Training van 30 paar educators voor 2 dagen en materiaal 
hiervoor 

464.000 Ush 

Voortgang (consolidatie) van de activiteiten op 7 scholen 
waarbij prijzen worden uitgereikt aan de scholen/ mensen die 
het beste presteren. Een debat, schoolvoorzieningen en de-

monstraties maken van maandverband 

950.000 Ush 

Totaal 3204.000 Ush 

Naast deze uitgaven draag AGAPE zelf een bedrag bij van 4144.000 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 940,-- 
 

December 2014. 
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