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Project aanvraag 204 Koogere installatie 

 

Het gaat om het aanschaffen van een geluidsinstallatie voor de Koogere Cultural 
Troupe om beter te kunnen presteren in het sociale entertainment, om de jeugd  

voor te lichten en te versterken door theater voorstellingen. 
Het voorstel is ingediend door 1) Alice Basemera 

Koogere Foundation Uganda (KFU), 
Tel: 0775 400 283 / 0789 561 205 
E-mail: kogerefoundation@gmail.com 

 
1.0 Introductie en achtergrond.  

Koogere Cultural Troupe heeft tot doel om de levens van jongeren te verbeteren 
door theater en dans en muziek en ook door het bewaren van de traditionele me-
thodes van communicatie en entertainment.  Het geeft ook mogelijkheden voor 

de jongeren om hun communicatie vaardigheden te ontwikkelen, ook leren ze 
beter besluiten te nemen, problemen aan te pakken en andere belangrijke vaar-

digheden en kwaliteiten belangrijk voor hun leven. Dit maakt dat ze goed kunnen 
functioneren in hun eigen gemeenschap.  
 

De troupe is de backbone of Koogere Foundation Uganda (KFU). Het begon in  
2008 met een groep van 15 jongeren geleid door Alice Basemera. Zij is een in-

spiratie bron voor velen over culturele tradities en waarden. In 2003 was zij ver-
kozen als de 1ste Koogere van Tooro Kingdom. Dit was toen georganiseerd door 
Engabu Za Tooro.  (Tooro Youth Platform) En ook Kwataniza heeft daar toen nog 

een bijdrage aan geleverd. 
 

De foundation heeft met weinig middelen verschillende projecten opgezet. De 
gelden worden/werden vergaard door het optreden van de Troupe, bij bruiloften 
en partijen. 

I. Akaswa Ka’Tooro Project:  Dit is een advocacy platform voor kinderen en 
jongeren, die in een 7 daags programma life skills krijgen aangereikt, (ge-

zondheid, creativiteit en sociale vaardigheden staan centraal) 
II. Koogere Community Museum: waarbij het gaat om de promotie van com-

munity education en het bewaren van de traditionele waarden van Tooro 

en ook om het community tourism te bevorderen.  
III. Cultural Heritage Clubs in Schools: deze clubs worden gevormd op lagere 

en middelbare scholen ook om de traditionele waarden te onderrichten en 
te bewaren.  

 

Ondanks deze successen heeft de Troupe te maken met een toenemend aantal 
culturele groepen die optreden in de regio. 
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Ook is het erg duur om een goed openbare optredens te houden, omdat er dan 
een geluidsinstallatie moet worden gehuurd en ook de kosten van het vervoer 

zijn erg duur. Daarom is het idee ontstaan om een geluidsinstallatie aan te schaf-
fen om de kosten te verminderen en geld over te houden van de optredens. Op 

die manier kunnen de verschillende projecten duurzaam worden voortgezet. 
 

Koogere cultural troupe is een van de eerste culturele groepen, die heeft bijge-
dragen tot het verbeteren van de levensomstandigheden van jongeren in Kaba-
role district. Vandaag de dag bestaat de Troupe uit 30 jongeren, die goed ge-

traind zijn in cultural music, dans en drama. Terwijl er 20 nieuwe in training zijn. 
 

Gemiddeld krijgt iedere jongeren 20,000/= Uganda shillings per voorstelling. In 
drukke tijden kunnen de troupers op die manier 60 tot 80.000= Uganda shillings 
per week verdienen. De rest van het geld wordt besteed aan de aanschaf van 

kostuums het repareren van instrumenten en ook het financieren van sommige 
Koogere Foundation activiteiten.   

 
Door de toegenomen concurrentie wordt het steeds moeilijker om genoeg voor-
stellingen te geven en ook om de jongeren te kunnen betalen. Wat meespeelt is 

ook dat het huren van een geluidsinstallatie erg duur is, tussen de 300,000 en 
400,000/= Shillings per dag. Het meeste geld gaat nu dan ook naar het huren 

van de installatie en de kosten van het vervoer, waardoor er weinig geld over-
blijft voor de troupers en de andere aktiviteiten.  
 

De aanschaf van een geluidsinstallatie zal daarom goed zijn voor de Troupe en de 
Foundation. De troupe is ook van plan om voor belangstellenden en toeristen 

voorstellingen te geven bij het Gardens Restaurant en de Garden of Eden 
campsite.   
 

Daarin vraagt Koogere deze geluidsinstallatie aan bij Kwataniza en Capt. Engi-
neer James Kwebiha a well-wisher of the organization, heeft er in toegestemd om 

het resterende bedrag bij te passen.    
 
 

2.0 Aanschaf, financiele verantwoording en de sustainability van de de 
geluidsinstallatie. 

 
I. Bij de aanschaf zal worden nagegaan wat de prijs is bij 3 of 4 verkooppun-

ten in Kampala, waarbij ook gekeken zal worden naar de kwaliteit. Iemand 

die er verstand van heeft zal meegaan naar Kampala. 
II. Gelijk na de aanschaf en de test zal er een financieel verslag gegeven wor-

den aan Kwataniza en Capt. Engineer James Kwebiha.  
III. Koogere Foundation belooft de geluidsinstallatie goed te behandelen en 

onderhouden. Drie leden van de groep zullen worden opgeleid, geïnstru-
eerd om met de geluidsinstallatie op een goede manier om te gaan.  

 

 
 

 
 
 

 



3.0 Public Sound System Items and Cost Estimates in Uganda Shillings 
 

No. Item Unit Price  Quantity Total 

1 A Computer System (Pentium 
4)  

800,000 1 set 800,000/= 

2 Amplifier  700,000 1 650,000/= 

3 Mixer  700,000 1 700,000/= 

4 Cross over  350,000 1 350,000/= 

5 Base Beam Speakers 750,000 2 1,500,000/= 

6 Full Range Speakers  300,000 3 900,000/= 

7 Generator 700,000 1 700,000/= 

8 Wireless Microphones 300,000 1 set 300,000/= 

9 Connectors 10,000 10 pieces  100,000/= 

10 Speaker Cables 500,000 1 roll 500,000/= 

11 Stabilizer  160,000 1 piece 160,000/= 

12 Transporting items from Kam-

pala  

500,000  500,000/= 

GRAND TOTAL  7,150,000/= 

 
 Koogere Foundation Contribution: 500,000 voor transport van de installa-

tie van 350,000 voor training 3 troupe members om de installatie te be-

dienen. 
 

 Capt. Engineer James Kwebiha: zal het verschil betalen wat over is als 
Kwataniza haar bijdrage heeft geleverd. 
 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  1000,-- 

Oktober 2015. 


