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Project aanvraag 206 Duurzame landbouw- 

training voor Village Group Nuango 

 

Deze aanvraag komt van village Group in Nyango, Kazingo Parish voor een trai-

ning van locale boeren in duurzame landbouw. Guma Richard heeft het initiatief 
genomen om een weeshuis op te zetten, wat voor een groot gedeelte gesponsord 
wordt door een Amerikaanse vrouw Jeannine en haar vriendengroep. Het leek 

hem belangrijk om niet alleen met het weeshuis bezig te zijn maar ook activitei-
ten te ontwikkelen voor de locale gemeenschap. Jeannine  en haar groep hebben 

aangegeven de groenten en zaden ter beschikking te stellen en willen ook bijdra-
gen aan gereedschap voor land en tuinbouw activiteiten. 
Jeannine logeerde met haar man Alan in het guesthouse van Ineke. Samen heb-

ben zij het erover gehad dat het van belang is dat de boeren en boerinnen trai-
ning krijgen in duurzame land en tuinbouw methodes, zodat het zaad niet ver-

spilt wordt of weg rot in de grond. 
Veel wezen zijn eigenlijk van alleenstaande vrouwen, die moeite hebben om rond 
te komen en om hun kinderen te voeden. Door dit project zullen er veel groenten 

verbouwd gaan worden om gezonde voeding op peil te brengen. Het gaat om de 
volgende gewassen: tomaten, kool, aardappelen en zoete aardappelen, erwten, 

bonen, uien, pompoenen, passievruchten en avocado’s. 
In de training die in drie gedeelten gegeven gaat worden gaat het om; 

- hoe bovenstaande gewassen te verbouwen,  

- hoe moet je met geplante gewassen omgaan als ze groeien,  
- hoe kun je traditioneel en organische bestrijdingsmiddelen gebruiken,  

- de voedingswaarde van de gewassen en hoe ze te bereiden, 
- hoe kun je de gewassen het beste oogsten, 

- hoe kun je het teveel verkopen op de markt en 
- hoe ga je als groep met elkaar om (groepsdynamica). 

De eerste twee dagen gaat het om theoretische informatie en het beantwoorden 

van vragen en het geven van advies. 
De derde dag wordt de groep opgesplitst en zal er praktisch gewerkt worden. 

Deze drie trainingsdagen gaan plaatsvinden in december. 
In januari zullen er dan twee vervolgdagen komen om meer vragen te beant-
woorden en om de geplante gewassen en de tuinen te bekijken. De deelnemers 

kunnen dan meer advies krijgen. 
Ineke heeft aangegeven dat de tuin belangrijk is maar ook het samenwerken in 

de gemeenschap en het nadenken over familieplanning. In de buurt is al een ge-
zondheidscentrum die dit soort gezondheidsprogramma’s uitvoeren. Het is dan 
ook belangrijk om iemand van het gezondheidscentrum aan het woord te laten 

gedurende de eerste twee trainingsdagen. Ineke heeft contact opgenomen met 
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Azoli van AMA. Hij en zijn staf zijn bereid om de training te geven. Azoli zal zelf 
de training geven samen met Josephat en Biirah Zainab, getrainde stafleden van 

AMA. Deze drie mensen wonen in Bundibugyo en kennen de gemeenschap goed. 
 

Begroting: 

Kosten trainers Het gaat om een grote groep van 90 

tot 100 mensen die in 3 groepen worden opgesplitst. 

400.000 Ush 

Reiskosten trainers vanuit Bundibugyo 60.000 Ush 

Voor de twee follow-up dagen trainerskosten 200.000 Ush 

Reiskosten trainers 60.000 Ush 

Totaal voor Kwataniza 720.000 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  200,-- 
November 2015. 


