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Verslag project 197  

Agape tienerproject vervolg 

 

 Agape tienerproject vervolg,  

2 scholen meer in KASESE MUNICIPALITY. 
 

Informatie over het project  

 Project Titel: Uitbreiding en hergebruik maandverband in 2 meer lagere 
scholen. 

 Doel van het project: afname van het verzuim op lagere scholen en 
schooluitval van meisjes in Kasese municipality.    

 Bedrag ontvangen van Kwataniza: 3,204,000 Ush 

 Project: Start van het project: 1 januari 2015. Project afgerond op 30 juni 
2015. 

 In totaal zijn 168 mensen bereikt, waarvan 106 meiden en 12 vrouwelijke 
leerkrachten, daarnaast zijn 44 jongens bereikt en 6 mannen, daarbij gaat 
het om hoofden van school, community development officers en locale lei-

ders. 
Daarnaast heeft het project indirect effect op familie leden, community 

leaders en klanten die her te gebruiken maandverband aanschaffen.  

Achtergrond van het project en het belang daarvan.  

Het gaat om de vermindering van vroegtijdige schoolverlaters op lagere scholen, 
tegelijkertijd is het van belang dat ouders minder geld hoeven uit te geven aan 

wegwerp maandverband.  Het geld wat hierdoor bespaard wordt kan gebruikt 
worden voor onderwijs. De meiden verkregen vaardigheden om maandverband 
te maken en ook kennis over hoe om te gaan met hun menstruatie perioden. 

   
Project activiteiten. 

Sexuele voorlichting (veranderingen in het lichaam, menstruatie wat is het en 
hoe uit het zich, hygiëne tijdens menstruatie, gevaren van vroegtijdige zwanger-
schap de effecten van sexuele omgang op jonge leeftijd) 

Het leren vervaardigen van maandverband.  
Het aangeven van het belang van was en omkleed mogelijkheden op de betref-

fende scholen 
Het houden van wedstrijden in het schrijven van opstellen over sexuele voorlich-
ting/menstruatie en het houden van debatten over deze onderwerpen. De besten 

kregen een prijs. 
Verstrekken van informatie, het opzetten van gezondheidsclubs op de scholen en 

het planten van bomen voor een gezonde levenswijze.  
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Wat is er bereikt  

30 community peer educators zijn getraind en die zullen doorgaan om anderen te 
trainen. 

118 meiden en vrouwelijke leerkrachten kregen sexuele voorlichting. 
Er zijn 2 gezondheidsclubs opgezet van  20-25 meiden, een op iedere school. 

Er zijn 2wedstrijden gehouden waarbij 104 meiden waren betrokken, in het de-
batteren en het schrijven van stukken op iedere school een. 
De schoolhoofden van de twee scholen accepteerden en ondersteunden door het 

beschikbaar stellen van special kleedkamers voor meiden tijdens hun menstrua-
tie. 

De gemeenschap ondersteunde ook het project,  Education officers en de Assis-
tant Resident District Commissioner (ARDC) gaven hun volle ondersteuning en zij 
spreken ook de schoolhoofden erop aan om in hun budget ook geld op te nemen 

voor de faciliteiten van de meiden in hun UPE budget.  
 

Strategie die is toegepast  
Mobilisatie en voorlichting 
Follow up bezoeken op de scholen 

Vervolg begeleiding van de peer educators.  
 

Problemen tijdens de uitvoering:  
Tijdens de training die 6 uur duurde was er geen drinken (soda) 
Onvoldoende geld voor vervoer van de veldwerkers voor hun follow up bezoeken 

aan de scholen. 
Onvoldoende trainingsmateriaal bij de start. 

Een niet zo’n positieve houding van middelbare school meisjes (van dezelfde fa-
milies)  tegenover het maken van her te gebruiken maandverband 

 

Acties die we ondernomen hebben. 
Trainingen werden normaal gehouden in de ochtend voor lunch, en AGAPE kocht 

soms koekjes om de meiden te motiveren. 
We hebben de scholen verzocht om zelf materiaal aan te schaffen voor de trai-
ningen 

De veld werkers lopen naar de nabij gelegen scholen en huren soms een motor 
of nemen een taxibusje naar de veraf gelegen scholen. 

 
Maatregelen om het project duurzaam te laten zijn 
Training community peer educators binnen de scholen en de locale gemeen-

schappen die dan verder anderen zullen gaan trainen. 
Het gebruiken van tweede hands kleding gekocht op de markten rondom Kasese. 

Opnemen van kosten voor het project in het school budget.  
 

Belangrijkste lessen die we geleerd hebben.   
Het werken in kleine groepen motiveert de meisjes om actief deel te nemen en 
ook om praktisch het maandverband te maken.  

Het betrekken van jongens in het project helpt meiden om van het stigma rond 
menstruatie af te komen en het bevordert ook het uitwisselen van ervaringen.  

  
Impact van het project  
Verminderde afwezigheid van meisjes op scholen. 

Meer meiden blijven in school, minder uitval. 



Inkomsten verwerving door de verkoop van het maandverband en het betalen 
van diensten verleend door de Agape of Hope trainers. 

Verbeterde hygiëne van meisjes als ze ongesteld zijn. 
Vermindering van het stigma rond menstruatie, ook door de betrokkenheid van 

jongens.  
Zowel de leerlingen als de vrouwelijke leerkrachten zijn betrokken bij de imple-

mentatie van het project. 
Het gedrag en de houding veranderden langzaam als een resultaat van het pro-
ject, meer middelbare school meisjes maken nu gebruik van het her te gebruiken 

maandverband. 

Toekomst plannen 

Follow up, monitoren en evaluatie is belangrijk om goede eindresultaten te heb-
ben/houden. 

scholen zouden eenvoudige project kits moeten krijgen waarin tweede hands stif-
ten, biesband, watercontainers. 
Tijdens de training zou er frisdrank beschikbaar moeten zijn. 

Contact leggen en onderhouden met potentiële toeleveranciers van materiaal wat 
gebruikt kan worden door de betrokken scholen. 

Het hebben van een soort showroom voor de marketing van onze producten, wat 
makkelijk bereikbaar is en waardoor geld verdiend kan worden. 

uitbreiding van dit project naar drie nieuwe scholen.  
 
Lessen die geleerd zijn. 

Samenwerking bij de implementatie van het project leid tot groot succes en tot 
resultaten. 

Betrokkenheid van mannen/jongens in het project helpt om het stigma te ver-
minderen en ook het lage zelfbeeld van meisjes tijdens hun menstruatie periode 
te verhogen. 

Tweede hands stoffen kunnen goed gebruikt worden voor het maken van 
maandverband. 

Praktische training van schoolmeisjes in het maken van maandverband kan het 
best gebeuren in kleine groepjes 8-10. 
 

 
Aanbevelingen  

Training van meer meiden van lagere schoolklassen 5, 6 en 7. 
Betrokkenheid van jongens is belangrijk.  
Ieder meisje zou in de training ten minste 4 verbanden moeten maken, geef haar 

een opstart pakket. 
Iedere deelnemende school zou uitgerust moeten worden met stoffen en ander 

opstart materiaal op de dag van de training om de praktische vaardigheden in de 
praktijk te brengen. 
Schoolmanagement moet een budget beschikbaar stellen voor training en mate-

riaal voor het maken van het maandverband. 
September 2015. 

 


