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Project aanvraag 198 

Voorlichtingsdag voor KSSP studenten 
 

 

De bedoeling is om in het guesthouse een informatie / voorlichtingsdag te hou-

den voor de studenten van het KSSP programma. In totaal gaat het om 20 stu-
denten. Het is belangrijk dat zij voorlichting krijgen en vragen kunnen stellen 

over voorbehoedsmiddelen, voorkoming van vroege ongeplande zwangerschap-
pen en voorkoming van AIDS/HIV. Uit een onderzoek kwam pas naar voren dat 
in de regio van Batooro het hoogste percentage HIV infecties van heel Oeganda 

zijn. KSSP heeft ook te maken met meiden die ongepland zwanger raken en 
daardoor met hun schoolopleiding in de knoei komen. 

De bedoeling is dat er deze dag een mannelijk en een vrouwelijk medisch perso-
neelslid van het Ruteete Health Center aanwezig zijn. Dit is de buurt waar de 
scholieren wonen. Er zal ook iemand vanuit het Mary Stopes Center  in Fort Por-

tal aanwezig zijn. Zij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en service aan 
jongere vrouwen die voorbehoedsmiddelen willen gebruiken. 

Het is voor de jonge vrouwen niet alleen belangrijk om informatie te krijgen 
maar ook om in kleine groepen te kunnen praten en vrij-uit vragen te kunnen 
stellen aan de deskundigen. Er wordt naar de opleiding gekeken maar ook naar 

andere zaken die belangrijk zijn in het leven. 
Patrick Katooro en Dorothy zijn de coördinatoren van het KSSP project. 

Het geld wat aangevraagd wordt is voor de deskundigen. 
 
Budget: 

3 x 40.000 ush voor de deskundigen 120.000 Ush 
 

transport 250.000 Ush 

Schrijfbenodigheden 26.000 Ush 

Totaal 396.000 Ush 

KSSP draagt 100.000 Ush bij in de vorm van lunches 
voor alle betrokkenen en twee begeleiders. 

 

 
Voor Kwataniza gaat het om een bedrag ban € 120,-- 

December 2014. 
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