
KWATANIZA 
Solidariteitsvereniging Oeganda 
P/a Niers 21 
5751 TR Deurne 
banknr. NL31ABNA 55 35 56 983 in Amsterdam 
e-mail: kwataniza@planet.nl 

website : www.kwataniza.nl    
__________________________________________________ 
 
 

Verslag project 200 AMA training landbouw 

en familieplanning voor drie groepen 

 

Verslag van de training van drie vrouwengroepen in duurzame land-

bouwmethoden en familie planning. Project nummer 200  
Azoli Bahati – Projectleider 
 

Introductie. 
Abanya rwenzori Mountaineering Association (AMA) is gefocused of vrouwen em-

powerment door groepen te mobiliseren,  savings and credit schema’s, familie 
planning bewustwording en de promotie van duurzame landbouwmethoden. 
Daarvoor ontving AMA financiele ondersteuning van Kwataniza. Het betrof dit 

keer de volgende groepen Kithuma Women’s Group, Mughomba Women’s Group 
en de  Malindi Women United Group, allemaal uit Bundibugyo district, Rwenzori 

regio van  Uganda.  Het project is gericht op de promotie van het verbouwen van 
groenten en op familie planning door middel van training en een bewustwor-
dingsbijeenkomst met vrouwen over b.v. het aantal kinderen dat ze zich kunnen 

veroorloven, maar ook over deelname aan sociale evenementen en de economi-
sche en onderwijs status van vrouwen.  

AMA ondernam daarvoor de volgende aktiviteiten: 
Training van vrouwen in het belang van het verbouwen van groenten, zoals kool, 
erwten, aardappelen, bonen, dodo en sukuma weeki (lokale spinazie) en andere 

groenten die verbouwd kunnen worden in de “kitchen gardens” bij huis. Op die 
manier kan een goed gebalanceerd dieet worden gepromoot en gezorgd worden 

voor voedsel zekerheid. Iedere groep ontving 5 dagen training opgesplitst in drie 
groepen, een driedaagse en twee eendaagse trainingen. De familie planning trai-

ning was apart georganiseerd.  
De boerinnen werden ook getraind in het versterken van hun leiderschapskwali-
teiten door de formatie van vrouwengroepen. 

Tijdens de training werden vrouwen aangemoedigd om hun deelname in de be-
sluitvorming op huishoudniveau te verbeteren en voor hun rechten op te komen. 

Het doel van de training in duurzame landbouwmethoden en inkomsten verwer-
vende aktiviteiten is bedoeld om de economische status van de vrouwen te ver-
hogen. 

Ook het belang van spaar en krediet groepen werd benadrukt tijdens de training. 
AMA is namens de groepen Kwataniza erkentelijk voor haar ondersteuning. 

 
Training in duurzame groenten verbouwen.   
Kithuma Women’s Group, Mughomba Women’s Group en Malindi Women United 

Group hebben op 4 juli 2015 zaden ontvangen voor kool, erwten, aardappels en 
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groenten zaden voor de “kitchen gardens” zoals dodo, aubergines en sukuma 
weeki.  Al het plant materiaal is gekocht door de vrouwelijke leiders onder bege-

leiding van AMA en gedistribueerd onder de individuele boerinnen. AMA heeft hen 
voorzien van technisch advies en ondersteuning.  

20 -  22 juli 2015 Kittuma Women’s Group had de eerste training in het verbou-
wen van groenten op het land en voor de “kitchen gardens”.   

23 – 22  juli 2015 voor Mughomba Women’s Group en 28 – 30 July, 2015 de Ma-
lindi Women United Group ontving de  training.  
De “kitchen gardening” heeft geresulteerd in voedsel zekerheid voor families, 

door de toename van het eten van groenten is de gezondheid van vrouwen en 
kinderen toegenomen. Andere groenten/aardappelen voor de verkoop hebben 

een boost gegeven voor de inkomens van de huishoudens, o.a. wordt het ge-
bruikt voor het betalen van schoolgeld voor hun kinderen. 
De boeren promoten groenten zoals kolen en tomaten, die zelfs gebruikt worden 

als decoratie bij festiviteiten. 
 

Hoe is het geld besteed: 
Kithuma Women’s Group ontving 900,000/= van Kwataniza, het geld is gebruikt 
voor het kopen van zaden en pootgoed: 

Leden van de groep gaven een eigen bijdrage van 300,000/= shillings. 35 leden 
kregen zaden en pootgoed. 

De zaden zijn uitgerekend volgens een circulatie schema, van een deelneemster 
naar de volgende.  
De kosten waren het volgende: 

- 35kgs erwtwn;                         350,000/= 
- 100kgs aardappelen                       500,000/= 

- 5tins tomaten                                                            50,000/= 
- 5sikuma weeki                                                           50,000/= 
- 5tins koolzaden                                                  50,000/= 

- 10 tins aubergines                                                    100,000/= 
- Dodo                                                                         40,000/= 

-  Transport kosten                                                       60,000/= 
-  

                                                                            1,200,000/= 

Malindi Women United Group ontving 900,000/= van  Kwataniza en de gelden 

werden besteed voor het volgende: 
450,000 Ush werd verzameld onder de leden. 34 leden kregen plant materiaal. 
Volgens een circulatie schema worden de zaden doorgegeven van de een naar de 

ander.  
- 140kgs aardappelen;                          700,000/= 

- 35kgs erwten;                                           350,000/= 
- 5 tins aubergine zaden                                         50,000/= 
- 5tins tomaten                                      50,000/= 

- 5sikuma weeki                                                    50,000/= 
- 5tins kool zaden                                                  50,000/= 

-  Transport kosten                                              100,000/= 
 
                                                                     1,350,000/= 

Mughomba Women’s Group heeft ook 900,000/= ontvangen om zaden en poot-

goed te kopen.  



De leden van de groep hebben zelf  270,000/= shillings bijgedragen. 25 leden 
kregen zaden.  

De zaden worden doorgegeven aan andere leden.  
Gekocht zijn: 

- 25kgs erwten                                           250,000/= 
- 120kgs aardappelen                                                    600,000/= 

- 5tins tomaten                                                               50,000/= 
- 5sikuma weeki                                                              50,000/= 
- 5tins of koolzaden                                                         50,000/= 

- 10 tins aubergine zaden                                               100,000/= 
- Dodo                                                                            20,000/= 

-  Transport kosten                                                          50,000/= 
 
                                                                               1,170,000/= 

De training was een eye opener voor veel vrouwen die deelnamen. Zij realiseer-
den zich dat ze veel groenten kunnen krijgen van hun land en dichtbij huis van 

de “kitchen garden”. Het is goed middel om armoede te bestrijden en voedsel 
zekerheid te hebben. 

Mei 2016. 


