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Project aanvraag 205 Agape;  

uitbreiding tienerproject 
 

 

PROJECT TITEL: Uitbreiding van het project her te gebruiken maandverband naar 

drie meer lagere  scholen in SCHOOLS IN KASESE DISTRICT 
Waarom is een uitbreiding nodig van dit project. 

Er is een behoefte onderzoek gedaan door Agape of Hope in 10 lagere scholen in 
Kasese, waaruit het ontwerp van dit project rond her te gebruiken maandver-
band is voortgekomen. Het project is nu ingevoerd op 7 scholen.   

Tijdens bijeenkomsten met de belanghebbenden, zoals de vrouwelijke leerkrach-
ten, de schoolmeisjes, de hoofden van scholen, de locale leiders, de district edu-

cation officer en anderen en door discussies met de mensen uit de locale ge-
meenschap is naar voren gekomen dat dit project van groot belang is voor de 
gezondheid van jonge meisjes en dat het de ouders kosten bespaart welk geld nu 

gebruikt kan worden om hun kinderen onderwijs te laten volgen.  
 Welke lessen zijn geleerd in de afgelopen tijd. 

- Schoolhoofden gaven niets om sexuele voorlichting en maandver-
band/menstruatie vonden ze een vrouwenzaak. Door trainingen en bijeenkom-
sten is dit aangepakt. 

-Ook ouders zagen er tegenop om met hun dochters over sex en menstruatie 
etc. te praten. Zij lieten dat liever over aan de tante’s van de vaderskant (is de 

traditie) De ouders van de scholen worden uitgenodigd voor bijeenkomsten door 
de ouder commissie en de schoolleiding. 
-Er was een grote afstand tussen de vrouwelijke leerkrachten (senior women) en 

de meiden, omdat leerkrachten alleen goed waren om te straffen en tekeer gin-
gen tegen scholieren als ze een fout maakten. Vrouwelijke leerkrachten is ge-

leerd om met de scholieren te praten over sex etc. en om ze te councelen. De af-
stand is verkleind en de meiden praten meer vrijelijk over menstruatie etc. en 

ook vragen ze om maandverband als ze dat nodig hebben. 
-In de scholen waar wasgelegenheid was, werden die vaak gebruikt als urinoirs. 
Bij scholen is er op aangedrongen om was en verschoongelegenheid te creëren 

voor meisjes, water in een jerrycan, zeep en ook een wasteiltje moet er zijn en 
ook reserve maandverband. 

-Leerkrachten die sexuele voorlichting moesten geven brachten er in de praktijk 
niet veel van af. Door bijeenkomsten en trainingen is het belang ervan voor meer 
leerkrachten duidelijk. Meer meisjes blijven op school ook in de hogere klassen, 

dat was daarvoor niet het geval. 
-Als de meiden in kleine groepen samenwerken doen ze het beter met het maken 

van maandverband dan alleen. 
-Meisjes die ongesteld zijn en her te gebruiken maandverband dragen zullen niet 
absent zijn van school. Bij de vervolg bezoeken aan de scholen was het aantal 

afwezige meisjes aanmerkelijk minder, b.v. eerst 19 nu 2 en eerst 15 nu 4. 
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-Op scholen zijn clubs opgericht die praten over veranderingen in het lichaam 
van meisjes en jongens, in aparte groepen wordt er verder gepraat. Het is be-

langrijk dat jongens ook betrokken worden en dat ze de meiden niet uitlachen als 
ze b.v. hun maandverband laten vallen etc. 

-Naast het duurdere materiaal voor het maandverband kunnen ook tweede 
hands stoffen aangeschaft worden. 

-Prive scholen nodigen trainers van Agape uit om op hun school ook het pro-
gramma in te voeren. Zij betalen daarvoor. 
-Radio berichten hebben veel reacties opgeleverd. Meer scholen/mensen hebben 

belangstelling getoond en benaderen Agape. 
- Meisjes schrijven opstellen over wat ze geleerd hebben van het project. Een 

aantal daarvan zal worden weergegeven in een brochure, waarin ook informatie 
komt over sex, menstruatie en ook een handleiding hoe je je eigen maandver-
band maakt. 

Op de trainingsdagen gaat het over: 
Persoonlijke hygiene  

Veranderingen in het lichaam (puberteit) 

Hoe kondigt menstruatie zich aan, wat is het, het ontdoen van de mythes daar 

rondom heen.  

De gevaren van (onbeschermde) sex op vroege leeftijd (geslachtsziektes, HIV, 

ongeplande zwangerschap op jonge leeftijd. 

Het maken van maandverband, hoe ze te wassen en te drogen en op te bergen 

Het belang van het afmaken van school en de gevolgen van schooluitval, vroege 

zwangerschappen wat vaak leidt tot armoede.  

Daarom gebaseerd op bovenstaande informatie wil Agape haar werk uitbreiden 
naar nog drie lagere scholen in Kasese (district) om bij de oorspronkelijke tien uit 
te komen.  Het gaat om een rurale school bij Lake George Hamukungu, om een 

andere afgelegen school Nsenyi in Kizinga Sub County en om een school in een 
achterbuurt van Kasese town, die heet Roadbarrier. 

Om het project duurzaam te laten zijn is er gepraat met de schoolhoofden en ook 
met het districts leiders om geld uit de onderwijsfondsen die ze krijgen te reser-
veren voor dit maandverband project. 

 
Hieronder is het budget: 

PROJECT BUDGET ESTIMATES FOR TRAINING GIRLS IN 3 MORE PRIMARY 
SCHOOLS. 

 Items    Quantity  Rate Amount  Local Con-
tribution 

Kwataniza 
  (Donor) 

A. Procurement of 
training materials 
for reusable sanitary 

pads  

     

1.Cotton flowered   20m    25,000     500,000        500,000 

2.Second hand clothes  
(assorted)  

   
assorted  

         
450,,000 

        
      450,000 

3.Neva red cloth   1roll  365,000     365,000        365,000 

4.Lining  150pc      3,000     450,000        450,000 

5.Ribbons  10 dozens       3,000       30,000          30,000 

5.Scissors  10pcs       8,000       80,000          80,000 

8.Buttons (top & bottom)  1pkts    65,000       65,000          65,000 



9.Threads  20pcs      3,000       60,000          60,000 

10.Sewing needles  15pkts      2,000       20,000          20,000 

 

Sub total  i 

   

 2,020,000 

  

  2,020,000 

B:Training of 45 communi-

ty peer educators (senior 
women teachers, head 

teachers, women members 
on school management 
committees & girls) for 

2days 

     

11.Marker pens   2pkts      6,000       12,000          12,000 

12.Flip charts   2pkts    15,000       30,000          30,000 

13.Masking tapes   2pcs      3,000         6,000            6,000 

14.Note books 45pcs      1,500       67,500          67,500 

15.Pens   1pkt    18,500       18,500          18,500 

16.Lunch meals 45ple x2      4,000     360,000    360,000  

17.Trainer’s        allowance  1x2days 100,000     200,000        200,000 

18.Trainees transport re-

fund  

 

45ple x2 

 

   10,000 

 

    900,000 

 

   900,000 

 

19.Activity photos  10      2,000       20,000      20,000  

20.Communication lumpsum        20,000      20,000  

21.Training hall  2days    30,000       60,000      60,000  

22.Radio spot 2months    50,000     100,000       100,000 

23.Box files  (for record 
keeping) 

 
 

 
     6,000 

 
      42,000 

 
 

 
        42,000 

 
Subtotal  ii   UGX 

   
 1,836,000 

 
1,360,000 

 
      476,000 

B; Developing  and  pro-
duction of booklets on re-
usable sanitary pads 

(training content, pad 
samples& layout  , success 

stories, etc ) and essay 
writing  

           1.404,00 

      

      

Subtotal iii   UGX    1,404,000     1,404 ,000 

Grand total  UGX    5,260,000 1,360,000        

3,900,000 

BUDGET SUMMARY 

Total project cost ……………………….. UGX   5,260,000= 
Community contribution ……………. UGX    1,360,000 =   
Amount requested (Kwataniza)……UGX     3,900,000= 

 

In totaal gaat het voor Kwataniza om 1.000 euro. 
Oktober 2015. 

 
 
 
 



Project verslag 205 Agave;  

uitbreiding tienerproject  
 

 

Dit is een verslag van de uitgevoerde activiteiten, wat er bereikt is, wat ervan 

geleerd is en de aanbevelingen. 
Het geld is gebruikt voor de volgende activiteiten: 

- Aanschaf van trainingsmateriaal zoals katoen, naalden, garen, lint, kno-

pen, scharen, kantoorbenodigdheden etc. 
- trainers 

- radiospotjes 
- activiteiten 

Activiteiten die uitgevoerd zijn gedurende de projectperiode: 
1. training voor peer educators (vrouwelijke leerkrachten, hoofdonderwijzers 

oudercomités etc.) die verantwoordelijk zijn voor het project. Hierin werd 

geleerd hoe de productie van maandverband in zijn werk gaat maar ook 
over het onderhoud en het voortbestaan (verduurzamen) van het project 

op de scholen. In de bijeenkomsten werd de nadruk gelegd op het promo-
ten van het project zodat belanghebbenden het belang van dit project in-
zien en ondersteunen als iets van henzelf. 48 Mensen hebben hieraan 

deelgenomen waarbij ook een presentator van de radio en een religieuze 
en locale leider. 

2. Een radiospot was er om de mensen in de locale gemeenschap te informe-
ren over sexuele voorlichting op de scholen en het belang van hygiëne en 
her te gebruiken maandverband. 

3. Er was een training voor meisjes om de boodschap door te kunnen geven 
in de school en in hun eigen omgeving. 

4. Het ontwikkelen, samenstellen en drukken van boekjes over her te gebrui-
ken maandverband voor scholen en andere meisjes en mensen, om het 
belang van het programma te verspreiden. 

 
Wat is er bereikt: 

- 48 mensen (community peer educators) hebben geleerd hoe maandver-
band te maken en hoe het belang en gebruik ervan te promoten. 

- 345 meiden zijn getraind in het maken van maandverband. 

- In de bereikte scholen zijn gezondheidsclubs opgezet met gemiddeld 30-35 
leerlingen. Een club in iedere school zodat het project doorgaat. 

- Er is trainingsmateriaal gegeven aan de beste 6 meiden (2 op iedere 
school) die op deze manier door kunnen gaan met het maken van maand-
verband voor henzelf en andere meisjes. 

- De schoolhoofden, management en oudercomités hebben geaccepteerd om 
in hun budget geld op te nemen voor materiaal en voortgang van het pro-

ject. 
- Agape of Hope is uitgenodigd om ouderavonden en lerarenvergaderingen 

bij te wonen op de deelnemende scholen om de ouders bewust te laten 

worden en te adviseren over het belang van dit project. Dit om de ouders 
meer te betrekken zodat het project ook iets van hen gaat worden en een 

bijdrage willen geven voor het jaarlijkse budget voor dit project op de 
scholen. 

- Er is maandverband beschikbaar tegen een voordelige prijs voor de locale 
omgeving. 



- Ouders komen naar Agape of Hope om maandverband te kopen voor hun 
dochters, speciaal aan het begin van het schooljaar. 

 
Uitdagingen: 

- Er is niet genoeg trainingsmateriaal bij de start voor meiden / vrouwelijke 
leerkrachten die getraind worden om het project voort te zetten. 

- Er is een grote vraag naar training in andere scholen en gemeenschappen 
maar geen trainingsmateriaal. 

- Sommige ervaren leerkrachten worden overgeplaatst naar een andere 

school waardoor de voortgang vertraagd wordt in de scholen die al goed 
lopen. 

- Veel pitlatrines op scholen raken vol door het gebruik van wegwerp 
maandverband. 

 

Geleerde lessen: 
- Betrokkenheid van mannen (jongens en vaders) helpt mee aan het redu-

ceren van stigma rond menstruatie en vergroot de steun voor het project 
op school en thuis. In het verleden was het project alleen gericht op mei-
den en de jongens scholden de meisjes uit wanneer ze menstrueerden 

- Speciale informatie sessies over sexuele voorlichting, menstruatie en her 
te gebruiken maandverband door getrainde meiden zijn zeer zinvol ge-

weest. 
- Meer vrouwelijke leerkrachten zijn nu vriendelijk naar de leerlingen op 

school en geven advies en goede raad over goed gedrag en leerlingen dur-

ven nu vrij uit te praten over menstruatie en sexuele problemen. 
- Meisjes kunnen nu zelf maandverband maken voor henzelf en om te ver-

kopen wanneer ze materiaal ter beschikking hebben. 
- Het is belangrijk om de voortgang en impact van het project te monitoren 

zowel op de scholen als in de locale gemeenschap. 

 
Aanbevelingen: 

Voor de scholen: 
 Het management, ouders en schoolhoofden moeten het project opnemen 

in de budgetten en werkplannen 

 Versterken van structuren op school met meer kennis en vaardigheden en 
opstart pakketten. 

Voor de omgeving: 
 Het promoten en ondersteunen van sanitaire voorzieningen in scholen 
 Monitoren van de sanitaire voorzieningen en bezien wat de impact van het 

project is. 
 

Voor Agape of Hope: 
 Uitbreiding van haar werk om meer meisjes te bereiken in meer scholen en 

gemeenschappen en tegelijkertijd het versterken van haar werk met de al 
getrainde mensen. 

 Een outlet opzetten in Kasese stad, zodat het maandverband gemakkelijk 

te koop is en er geld verdiend kan worden voor Agape. Bevorderen dat 
meisjes en vrouwen gebruik kunnen maken van dit project waardoor men-

struatie hygiëne vergroot kan worden. 
Voor Kwataniza: 

 Versterking en continuering van het project in bestaande scholen en ge-

meenschappen zodat het nog meer impact krijgt. 



 Uitbreiding van het project naar andere scholen, zodat meer kwetsbare 
meisjes bereikt kunnen worden door Agape of Hope. 

 
30 januari 2016. 

 


